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AVIZO. 
Ĉar okaze de la poŝt-telegrafa striko multaj 

  

ЗАЯВЛЕНТЕ. * 

Въ виду тобо, что по случаю почтово- 
телеграфной забастовки мноме не могли ; personoj ne povis ĝustatempe fan memibras 

yemkri EnecTu anemcKATo Baroca mo l ammapr “pagon ĝis 1.(14) Januaro 1906. la senpagaj 

1906 г., безплатныя приложаня къ „Ваз. | аФоло] al „Rusl. Esp.“ estos elsenditaj 2! 

Езр." будуть высланы всёмъ приславшимъ ! ĉiuj, kiuj sendos siajn membrajn enportojn 

свои чпенске взносы дб 1 Февраля- 298 1 14) Гебгцаго. 

    

Koresponda fako. 

La eelo de Koresponda tako csias la unviĝo de tutmonda esperantistaro per reciproka korespondado. 

Tial mi korsge petas ĉiujn, kiel ruslandajn, tel eksterlandajn esperantistojn, dezirantajn korespondadi pri kio 

ajn objekto kaj por kia aĵo gelo sendadi al mi siajn adresojn, legeble skribitajn, 
а Ро dadreso en la korespondan [akva oni sendu al ni la poŝtmarkon de 20 kop. valora“ 

La alilandaj poŝtmarkoj estas ankaŭ akceptataj por Olia nominala valoro. La Redakcio. 

   
Xovaj adresoj 

RUSLANDO. Berdiĉev, Kavenskoj gub. J. B. Levik, (Librotenanto kaj jnstruanto de 

Librotenado). 

KANADA. Trois-Riv 
kartojn. 

  

str tajn   ieres (Boite 211) C. E. Herouy, Deziras interŝznĝi la ii 

  

ŜANĜITA ADRESO: 

St.-Peierburgo, Drovjanoj per. 9. V. de Maynov. 

  

    

  

BHMENL'Bb EBBTBb ; ĴuS ELIRIS EL PRESEJO 

-й TOMP e la dua libro 

COYKHRHIĤ СОДЕРЖАНИЕ ВИН | 29 plena verkaro 

нэвьстнаго эсперантиста ыы Е de S-ro = 

1. Edziĝo, komedio en tri aktoj. | VN 

  B. H. 4 2. Arturo, rakonto. 
3 3. Ludilo de $orto, rakontoen versoj я 

ĤAEBATHHHA. 8 Episkopo, ата яв вл четы DEVJATNIN. 
Lo SG E E GIGO] 5. Poltavo, pcemo de A. Puŝkin 
Нана | руб.: съ пересылкою (versa tradukoj. 

1 py6. 25 коп. 

Обращаться къ издателю Д. П. Вейсбрутъ. 

(СПЕ. Трозыйй проспекть pom», NE 14), 
или въ Обшестао “Эспаро“ 

{СПЗ. В. Moxvi 2 

‚ Та prezo РММ kun transsendo 
1751.25 кор. 

Sin turni al S-ro Eldonisto D. P. Vejsbrut. 
(5-.Peterb. Troickoj prospekt. Je 14), 

aŭ al S-to „Cspero“ 7 
eterb. B. Podjaĉeskz! 

    

   

    . 24). 

  

      

  

9 ĈIUJ, kiuj deziras helpi la disvastigadon de „Ruslanda Esperantisto“ povas senpage 

ricevi de l'S-to „Espero“ deziratan kvanton da propagandaj prospektoj POR DISSENDADO 

al siaj konatoj kaj korespondantoj. Mendu la prospektojn NUN. e
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Oficiala organo de Societo „Espero“. 

    
= anuaro |i — Redakcio: St-Peterburgo, Bolŝ. Podjaĉeskaja, 24. Иа ато. № 1. 

Novan Jaron! 
Niaj koroj estas sangigitaj, tremadas la nervoj, la fantazio rekreadas teturajn pentra- 

ĵojn de l'vivo kuranta... 
Sed ni faras la penon je nin mem... niaj okuloj hrilas klare... perla forta voko ni 

sendas al vi, karaj samideanoj, amikan gratulon: 

Novan Jaron! 
Kaj kial ja ne?,.. 
Ĉu pro tio-ĉi; ke nune kraketas la frosto, ne lihere estas kredi verdan printempon ? 

Ĉu pro ruĝa koloro de l'sango, fluanta en la frata batalo, oni ne devas vidi koloron 

verdan, koloron de standardo Esperanta, ne devas antaŭsenti la estontan pacon, estontan 
fratecon de homoj? 

Tro malfacile estus vivi sen la fajrero de l'esper'!... 

Jes, pli multe oni devas kredi, pli grave estas senti la varmajn korojn fratajn, pli 
nehalteble elŝiriĝas el la brusto gratula krio: Novan jaron! 

Kaj vidu tiu-ĉi jaro nova la florojn de libereco, elkreskontajn el sanga semado! Vidu 

novan plej justan ordon! Vidu vundojn saniĝintajn! Vidu trankviligitan maron de i'homaj 

pasioj sub klara suno de vivo ŝanĝigita! 
Novan Jaron! amikoj gelegantoj!,., 
Jen el malnova Ruslando de perforto kaj de mallumo naskiĝas en la turmento nova 

Rusujo! Jen eliras el tomboj piedumitaj popoloj! Jen vekiĝis la grandegulo—homo rusa kaj 
disrompas siajn cent]arajn katenojn! 

Novan Jaron! Novan Jaron! Novan Jaron! 

—- I ——gE. === te = 

Догматы Гиппелизма. Dogmoj de Hilelismo. 

Отъ перваго кружна Гиллелистовъ мы De la unua rondeto Hilelista ni ricevis 
получили сльдующее письмо, которое la sekvantan leteron, kiun ni kun plezuro 
OXOTNO! KH помфщаемъ. publikigas. 

Везпрестанная взаимная борьба различ- = La senĉesa reciproka batalado de la diver- 
ныхь племень и релийй эъ обширномь saj gentoj kaj religioj en la vasta Rusuja
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Росойсномь государствЪ, вопошия неспра- 
зедпивости и насилы, которыя ежедневно 
и на каждомъ шагу совершаются большин- 
ством населения ладъ меньшинствомъ, не 
смотря на то, что" послфднее имфетъ akce 
се неее мене иеньа ва свою есть © 
ную ролину, как и первое, положитель-, 
ныя стремленя однихъ народовъ въ отно- 
шени къ дзугимь во всфхь углахъ ихь 
сбщато отечества. о зсе зто давно уже 
побуждало многих» искать какой нибудь 
нейтральной почвы, на которой пюди раз- 
личныхь народностей и релицй --по край- 
ней мЬрЪ ве сыны одного и тото же оте- 
чества — могли бы сходиться между собою 
мирно и братски, безъ взаимныхь столкно- | 
вен{й, ненависти и несправелливости. Эту 
именно нейтральную почву представляють 
собою изложенные ниже догматы „Гилие- 
лизма”. 

Основная идея Гиллелизма возникла пт 
10 тому назадъ, но имёла нЪфсколько иной 
харантерь и назначена была сначала спе- 
щально только для одной челезьческой 
труппы, дпя регулировни отношешй этой 
группы къ окружающему м:ру: только эпо- 
сльдетым она приняла характерь абсо- 
лютной, не зависящий ни оть какихъ 
племенных или релипозныхт особенностей, 
какъ единственно справедливая регулировка 
ззаимныхь отнешешй между всЪми пле- 
менами и релипями. Долгое время однако 
инишаторы этой идеи не рыналиль вполн® 
течно формулировать свои погматы изъ: 
опасен!я, что то, что въ теории казалось | 
хорошим, можеть быть на прантикь ока- 
жется неисполвимьмъ: 

        

Но вь semu истеншаго лёта произошло 
HEUIO таное, что уначтожило всяфя со- 
мньнГя. Въ август 1905 rona во француз- 
скомь ropoab Boulogne-sur-Mer cecromnon 
перзый зсемрный конгрессь зэсперанти- 
стовъ, успьхь нотораго преезошель всякя 
ожизан!я. уысячи человиь, пр 
Бхавшихе изь азличныхь странъ 
всего мра и приназлекащихь хъ 22 pas- 
лизнымь народного зяъ и КЪ самымъ раз- 
личным», релимямъ и философскимъ сис- 
TEMAMD, Bb Teuexie ubnoĥ нелёли жили 
EWkOTB EE caMOŬ NCKPENHOĤ пружбЪ и брат- 
ствЪ, говорили между собою исключительно 
на нейтральномь межнународномь языкь, , 

  

    

  самыхь 

  

regro, la kriantaj maljustaĵoj kaj perfortaĵoj, 
kiuj ĉiutage kaj sur ĉiu paŝo estas farataj de 
la plimulto de loĝantaro kontraŭ la malpli- 
multo, malgraŭ ke tiu-ĉi lasta havas tian sa- 
man moralan rajton pri sia natura patrujo, 
kiel la unua, la englutema celado de unuj 
popoloj kontraŭ aliaj. en ĉiuj anguloj de ilia 
komuna patrujo —ĉio tio-ĉi jam longe devigis 
multajn serĉi ian neŭtralan fundamenton, sur 
kiu homoj de malsamaj gentoj kaj religioj — 
almenaŭ ĉiuj liloj de sama patrujo — povus 
komunikiĝadi inter si pace kaj frate, sen reci- 
prokaj kolizioj, malamo kaj maljusteco. Tiun 
ĉi neŭalan fundamenton prezentas la mal- 
supre donitaj dogmoj de la „Hilelismo“ 

   

  

  

   

La principa ideo de la Hilelismo naskiĝis 
antaŭ dek jaroj. sed ĝi havis iom alian karak- 
teron kaj estis destinita tiam speciale por unu 
homa grupo, por reguligi la rilatojn de tiu-ĉi 
grupo al la ĉirkaŭanta mondo; nur poste ĝi 
akceptis karakteron absolutan, sendepen- 
dan de ĉiuj gentaj kaj religiaj apartecoj, kiel 
sole justa reguligo de la reciprokaj rilatoj in- 
ter ĉiuj gentoj kaj religioj. Tamen longan 
tempon la iniciatoroj de tiu ideo ne kuraĝis 
precize formuli siajn dogmojn, timante, ke tio, 
kio teorie ŝajnis bona, en la praktiko eble 
montriĝos neplenumebla. 

    

Sed en la fino de la pasinta somero okazis 
io, kio neniigis ĉiujn dubojn. En Aŭgusto 1905 
£n la franca urbo Boulogne-sur-Mer havis lo- 
kon la unua tutmonda kongreso de esperan- 
tistoj, kies sukceso superis ĉiujn atendojn. Pli 
ol mi! homoj, kiuj alveturis el la plej diversaj 
landoj de la tuta mondo kaj apartenis al 22 
diversaj popoloj kaj al la plej diversaj religioj 
kaj filozofiaj sistemoj, en la daŭro de tuta 
semajno vivis kune en la plej sincera amikeco 
kaj frateco, parolis inter si ekskluzive nur en 
neŭtrala internacia lingvo, konfesis religiajn 
principojn nur neŭtrale-homajn. Kiu aŭdis la 
multenombrajn parolojn kaj diskutojn en ila 
vasta kaj plenigita konstruaĵo de la kongresi,
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исповьдывали религозные принципы исклю- 
чительно нейтрально - человфчесме. Кто 
слышаль многочисленныя рЬчи и дебаты 
въ обширномъ и переполненномь зданм | 
конгресса, кто присутствовалъ на театраль- 
ныхъ представленяхе, въ которыхъ слу- 
шатели и исполнители представляли смъсь | 
всфхь племень и народовъ, кто видьлъ 
ту полньйшую непринужденность и то тро- | 
тательное братство, которое царило между 
BCBMH участниками конгресса, TOTE самъ 
себЪ не вфрилъ, что всё эти люди еще 
вчера были совершенно чужды другь другу, 
что ихъ объединилъ только нейтральный 
языкъ и что т нёсколько недёль, которыя 
каждый изъ нихъ посвятилъ на изучеше 
баснословно легкаго нейтральнаго языка, 
совершили чудо и, не отрывая никого отъ 
его натуральной родины, языка или релипии, 
дали людямъ самыхъ различныхъ народ- 

ностей и релиЦЙ возможность жить между 
собою въ самомь мирномъ и искреннемъ 
братств®. 

Поразительный успьхъ Булонскаго кон- 
rpecca убъдилъ инищаторовъ Гиллелизма, 
что абсолютная справедливость, равенство 
и братство между народами на практикЪ 
вполнЪ возможны. Поэтому они рьшили | 
воспользоваться ближайшимъ всемрнымъ 
конгрессомь эсперантистовь въ ЖеневЪь 
въ сентябрь 1906 года, чтобы предложить ' 
всьмъ друзьямъ междуплеменной справед- 
ливости соединиться въ общую группу. ко- | 
торая среди друзей международнаго языка 
составляла бы секцю *). 

Но текущя собыпя въ отечеств® первыхь 
Гиллелистовъ заставляеть ихъ выступить 
со своимъ проектомъ значительно раньше. | 
чьмъ они намфревались. Теперь, когда все 
У насъ пробуждается къ новой жизни, 
когда общественная созьсть начинаеть 
заявлять о своемь существованйи, когда 
есть надежда, что вмфсто притьсняющихь 
и притфсняемыхъ мы, можеть быть, будемъ 
имьть „людей“ и „гражданъ“ — телерь 
намъ боле, чфмъ какой либо иной наши 
необходимо установлене опредъленныхь 

i 
*) Не сльдуеть смъшивать Гиллелизма съ Эспе- 

рантизмомь!' 06% идеи очень родственны между | 
собою, но нисколько не идентичны. Можно быть 
отличнымъ эсперантистомъ и, однако, противникомт, 
Гиллелизма. 1 

    

kiu ĉeestis en la teatraj prezentadoj, en kiuj 
la aŭskultantoj kaj plerumantoj prezentis per 
si miksaĵon de ĉiuj gentoj kaj popoloj, kiu 
vidis tiun plenan senĝenecon kaj tiun kortu- 
ŝantan fratecon, kiu regis inter ĉiuj partopre- 
nantoj de la kongreso, tiu al si mem ne kredis, 
ke ĉiuj tiuj homoj ankoraŭ hieraŭ estis tute 
fremdaj unuj al la aliaj, ke ilin unuigis nur 
neŭtrala lingvo kaj ke tiuj kelkaj semajnoj. 
kiujn ĉiu el ili dediĉis por la lernado de la 
fable facila neŭtrala lingvo, faris miraklon kaj, 
deŝirante neniun de lia natura patrujo. lingvo 
aŭ religio, donis al homoj de plej diversaj 
gentoj kaj religioj la eblon vivi inter si en la 

j paca kaj sincera frateco. 

  

La mirinda sukceso de la Bulonja kon- 
greso konvinkis la iniciatorojn de la Hilelismo, 
ke absoluta justeco, egaleco kaj frateco inter 
la popoloj en la praktiko estas plene ebla. 
Tial ili decidis uzi la plej proksiman tutmon- 
dan kongreson de la esperantistoj en Ĝenevo 
en Septembro 1906, por proponi al ĉiuj ami- 
koj de interpopola justeco unuiĝi en apartan 
grupon, kiu inter la amikoj de internacia lin- 
gvo prezentis apartan sekcion ”). 

Sed la kurantaj fariĝoj en ia patrujo de la 
unuaj Hilelistoj devigas ilin, elpaŝi kun sia 
projekto miulte nei cl ili intencis. Nun, 
kiam ĉio ĉe ni vem.gas al nove vivo, kiam la 
societa konscienco komencas doni signojn de 
sia ekzistado, kiam aperas espero, ke ansta- 
taŭ premantoj kaj prematoj ni eble baldaŭ 
havos nur „homojn“ kaj „regnanojn“, — nun 
por ni pii cl por ĉiu alia nacio estas necese 
fiksi difinitajn politike-religiajn dogmojn. kiuj 
donus la eblon a! ĉiu regnano de nia divers- 
genta patrujo vivi en plena paco kun ĉiuj 

        
  

    

€) Oni ne devas intermiksi la Hilelismon kun la 
Esperantisme! Ambaŭ ideoj estas tre parencaj inter 
si, sed tute ne identaj. Oni povas esti bonega esperan- 
tisto kaj tamen kontraŭulo de la Hilelismo.



s 

нопитическо-релинозныхь AOFMATOBB, KO- 
торые побыли бы возможность каждому 
тражданиму нашеро разночленнаго отече- 
ства жить въ полномь мирь со всьми 
другими гражданами, не навязывая имъ 
кулачною силою своихъ чисто семвиныхь 
идеаловь. Въ настоящую критическую 
Минуту. когда нашему ‘отечеству нужны 
всЬ его силы, необходимо введеше въ 
жизнь такихь догматовъ, которые позво- 
лили бы всъмъ разноплеменнымъ и разно- 
вЪрнымъ гражданамь прекратить свои вза- 
имные раздоры и счеты и искренно объе- 
диниться для спасен!я общаго нашего оте- 

чества, которое должно, разумЪется, стать 
паконець принадлежностью всфхъ своих 
тражданъ, а не одного тольно племени и 
религии. Хотя огромное большинство нашихъ 
согражданъ совершенно еще не подготов- 
лено для нашей идеи и голосъ нашь оста 
нется гласомъ вопнющимъ въ пустыьЪ, 
важно однако, чтобы наши принципы были 
извъетны нашимъ согражданамь для 
того, чтобы ТЬ немнопе, которые ищуть 
мМеждуплеменной справедливости, знали, въ 
чемъ она по нашему убъжденю выра- 
жается. Вотъ почему Гиляелисты рышили 
опубликовать свои догматы уже теперьи 
предложить всъмъ друзьямь междуплемен- 
MATO равенства и братства, какъ бы они 
ни были малочисленны, присоединиться 
къ нимъ *). 

Январь 1906. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ. 

Изложенные ниже догматы Гиллелизма 
имфють значеше только прияципГаль- 
ное; окончательная релакщя этихь дог- 
Maros» будеть установлена только впо- 
слЪдоств[и, на первомъ всеобщемь съёздь 
Гиллелистовъ, 

aI 

    

+) До осневаня цевтральнаго органа Рилле- 
дистовъ просимъ одобряющихь ндею Гиплелизна 
сообщать свой апресъ редахщи той газеты, которая 
напечатала ваше настояшее письмо (Апрееъ: Ре- 
3axuin razerm „Ruslanda Esperantisto", C.-Ilerep- 
6yprw, B. Подъячесная, д, № 24, xe. 12). 
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aliaj regnanoj, ne altrudante al ili per rajto 
de pugno siajn pure familiajn idealojn. En la 
nuna kriza momento, kiam nia patrujo bezo- 
nas ĉiujn siajn fortojn, estas necese enkon- 
duki en la vivon tiajn dogmojn, kiuj permesus 
al ĉiuj diversgentaj kaj diversreligiaj regnanoj 
ĉesigi siajn reciprokajn malpacon kaj kalku- 
lojn kaj sincere unuiĝi por la savo de n 
komuna patrujo, kiu devas kompreneble fariĝi 
fine propraĵo de ĉiuj siaj regnanoj kaj ne 
sole de unu gento aŭ religio. Kvankam la 
grandega plimulto de niaj samregnanoj estas 
ankoraŭ tute ne preparita por nia ideo kaj nia 
voĉo longan tempon ankoraŭ restos vaĉo kri 
anta en dezerto, estas tamen grave, ke niaj 
principoj estu konataj al niaj samregnanoj, 
For ke tiuj malmultaj, kiuj serĉas intergen- 
tan justecon, sciu, en kio ĝi laŭ nia opinio 
konsistas. Jen estas la kaŭze, kial la Hilelistoj 
decidis publikigi siajn dogmojn jam nu n kaj 
proponi al ĉiuj amikoj de intergenta egaleco 
kaj frateco, kiel ajn malgrandnombraj ili estas. 
aliĝi al ili 7). 

   

  

   

    

   

Ĵanuaro 1906. 

  

ANTAŬA KLARIGO. 

5 La malsupre donitaj dogmoj de la Hilelismo 
havas signifon nur principan; la definitiva 
teksto de tuj ĉi dogmoj estes fiksita nur 
poste, en la unua komuna kongreso de la 
Hllelistoj. 

А 

5) Ĝis la fondo de centra organo hilelista, la apro” 
bantoj de la ideo de Hilelismo estas petataj sendi 
sian adreson al lu redakcio de tiu gazeto, kiu afable 
Publikigis nian nunan leteron. (Adreso: Redakcio de 
la gazeto „Ruslanda Esperantisto“ S.-Peterburgo, 
B. Podjaĉeskaja. d. J6 24, loĝ. 12 
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СУЩНОСТЬ ГИЛЛЕЛИЗМА 

Гиллелизмъ есть учен!е, которое, нестры- 
вая человфна ни отъ его’ натуральной 
родины, ни оть его языка или релити 
MARTE сму возможность избъгать всякой 
фальши и противорьый въ своижъ нацю- 
нально-релиНозныхь принципах и имфть 
общене съ людьми всфхь языковъ и рели- 
т на почвЪ нейтрально-человьческой, на 
началахь взаиинаго братства, разенства 
и справедливости. 

es 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЪЛЬ ГИЛЛЕЛИЗМА *). 

— 

  

Гиллелисты надфются, что путемъ посто- 
яннаго общешя на пачвЪ нейтральнагс 
языка и нейтральныхь религюзныхъ прин- 
циповь и обычаевь люди мало-по-малу 
сольются въ один нейтрально-человфческй 
Mapon», но что это будеть совершаться 
Постепенно, незамфтно и безъ всякой ломки. 

  

ДЕКЛАРАЩЯ ГИЛЛЕЛИСТА. 

Когда меня спрашивають, кто я таковъ, 
каковы мои нацюнальныя убЪжденя, религ! 
озные принцилы, мои стремлен!я и идеалы, 
я отвЁчаю: „Я Гиллелистъ". Это зна” 
чить, что я человфкы, руководящийся слЪ- 
дующими догматами 

у 

Я человфнь, и для меня сушествують 
только идеалы чисто человьческе; Bosxie 
же идеалы и стремлешя племенно-наню- 
нальные я разсматриваю только какъ груп- 
повой эгоизмъ и человфконенавистничество, 
которые раньше или позже должны нечез- 
нуть м исчезнозеню которыхъ я долженъ | 
по мврЬ возможности CONĜĤETROBATE. i 

Ze 

Si Bbpyo, uro peb kaponb равны ия 
оцьниваю каждаго человЪка только по его 

*) Назваше Гкллелизыъ получиль эть 
ммени превняго Палестансваго мудреца Гняледя, 
модифицированный приншипь хотораго принять въ 
основу реличи Гизлелистовъ. 

  

ESENCO DE LA HILELISMO. 
  

La Hilelismo estas instruo, kiu, ne de ŝi- 
rante la homon de lia natura ра! 
rujo, nek de lia lingvo, nek de lia 
religio. donas al li la eblon eviti ĉian mal~ 
vetecon kaj kontraŭparolojn en siaj nacia-reli- 
giaj principoj kaj komunikiĝadi kun homoj 
de ĉiuj lingvoj kaj religioj sur fundamento 
neŭtrale-homa, sur principoj de reciproka fra- 
teco. egaleco kaj justeco. 

—Ĉ— 

FINA CELO DE LA HILELISMO 9). 

La Hielistoj esperas, ke per konstanta reci- 
proka komunikiĝado sur la bazo de neŭtrala 
lingvo kaj neŭtralaj religiaj principoj kaj mo- 
roj la homoj iam kunfandiĝos en unu neŭ- 
trale-homan popolon, sed tio-ĉi fariĝados iom 
post iom, nerimarkate kaj sen ia rompado. 

  

— 

DEKLARACIO DE HILELISTO, 
  

Kiam oni min demandas, kiu mi estas, kiaj 
estas miaj naciaj konvinkoj, religiaj principoj. 
mia celado kaj idealoj mi respondas: „Mi 
estas Hilelisto“, Tio-ĉi signifas, ke mi 
estas homo, kiu sin gvidas per la sekvantaj 
dogmoj: 

1 

Mi estas homo, kaj por mi ekzistas nur 
idealoj pure homaj: ĉiajn idealojn kaj cela- 
don gente-naciajn mi rigardas nur kiel grupan 
egcismon kaj hommalamon, kiuj pli aŭ malpli 
frue devas malaperi kaj kies malaperon mi 
devas akceladi laŭ mia povo. 

  

2 

Mi kredas, ke ĉiuj popoloj estas egalaj kaj 
mi taksas ĉiun homon nur laŭ lia persona 

  

Rimarko. Sian nomon la Hilelismo ricevis laŭ la 
nomo de la antikva Palestina saĝulo Hillel, kies 
modifikita principo estas akceptita kiel bazo por la 
religio de la Hiletistoj
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личному достоинству и поступкамъ. а не по 
ето происхождению, Всякое оскорблене или 
пресльдоваме человфка за то, что 
родился оть другого племени, съ пругимъ 
яз 
таю варварствомъ. 

  

3 

Sl abpyio; 4TO Kamuam crpama npHHanne 
жить не тому или другому племени, а 
впоян равноправно всфмъ своимъ жите- 
лямтъь, какой бы языкъ или религю они ни 
имъли; смёшиваше интересовъ страны съ 
интересами того или другого племени. 
языка или релими я считаю остаткомъ 
варварскихь временъ, когда существовало 
только право кулака и меча. e 

4. 

Я вЪрую. что въ своей семейной жизни 
каждый человфкъ имЪетъ полное, естест- 
венное и несспоримое право говорить кахимъ 
языкомь иля малектомъ онъ хочеть и испо- 
вздывать какую пелицю онъ хочетъ, но въ 
общени съ людьми иного происхожденя онъ 
допженъ, на сколько это возможно. упо- 
треблять языкъ нейтрально-человфческ 
и жить по принципамъ религих нейтрально- 
зеловЪческой. Всякое стремлеше одного 
челов ка навязывать другимъ людямъ свой 
языкъ или свою религ!ю я считаю варвар- 
ствомъ 

  

Отечествомь моимъ я называю то госу- 
дарство, въ которомъ я родился или въ 
хоторомь я навеегла поселился. Та часть 
тосударства. въ которой я провелъ свое 
рьтство или которая населена преимущест- 
венно моимъ племенемъ, можеть быть для, 
меня милЪфе всъхь друтихь частей: но 
называть сазимъ отечестьомъ одинъ кусок 
моего или ТЬмъ болёе чужого государства 
на томъ основанри, что тамъ преобладает 
или когдало властвовало мое племя, я 
нихогда пе долженъ, такъ какь это не 
только ведеть въ ефчнымъ спорамь, MO 
было бы противно нравственному закону 
о безплеменности земли. Если же часть 
отечества, въ которой я живу, по своему 
географическому или этнографическому ха- 
рактеру слишкомь сильно разнится оть 

съ, 
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valoro kaj agoj, sed ne laŭ lia deveno. Ĉian 
ofendadon aŭ persekutadon de homo por tio, 
ke li naskiĝis de alia gento, kun alia lingvo 
aŭ religio el mi, mi rigardas kiel barbarecon. 

  

    

хомъ или другой религей, чЪмЪ я, я счи-, 

3 

Mi kredas, ke ĉiu lando apartenas ne al 
tiu aŭ alia gento, sed plene egalrajte al ĉiuj 
ĝiaj loĝantoj, kian ajn lingvon aŭ religion ili 
havas: la intermiksadon de la interesoj de 
lando kun la interesoj de tiu aŭ alia gento, 
lingvo aŭ religio mi rigardas kiel restaĵon de 
la tempoj barbaraj, kiam ekzistis nur rajto de 
bugno kaj glavo. 

4. 

l Mi kredas, ke en sia familia vivo ĉiu homo 
havas plenan, naturan kaj nedisputeblan raj- 
ton paroli kian lingvon aŭ dialekton li volas 
kaj konfesi kian religion li volas, sed en 
komunikiĝado kun homoj de alia deveno li 
devas, kiom ĝi estas ebla, uzadi lingvon neŭ- 
trale-homan kaj vivi laŭ la principoj de religio 
neŭtrale-homa. Ĉiun celadon de unu homo 
altrudi al aliaj homoj sian lingvon aŭ religion 
mi rigardas kiel barbarecon 

5 

Mia patrujo mi nomas tiun regnon, en kiu 
mi naskiĝis aŭ en kiu mi por ĉiam enloĝiĝis, 
Tiu parto de la regno. en kiu mi pasigis mian 
infanecon, aŭ kiu estas loĝata precipe de mia 
gento, povas esti por mi pli kara, ol ĉiuj aliaj 
partoj; sed nomi mia patrujo unu pecon de 
mia aŭ tiom pli de frenda regno pro tio, ke 
tie pleje loĝas aŭ iam regis mia gento, mi 
neniam devas, ĉar tio ĉi ne sole kondukas a! 
konstantaj disputoj, sed ĝi estus ankaŭ kon- 
traŭa al la morala leĝo pri la sengenteco de 
la tero. Se liu parto de la patrujo, en kiu mi 
loĝas, laŭ sia geograla karaktero aŭ laŭ siaj 
moroj tro multe diferencas de la aliaj partoj, 
tiam—por eviti malkompreniĝon —mi povas al 
la demando pri mia patrujo nomi aparte tiun 
parton de la regno, en kiu mi loĝas, sed mi 

| devas tiam ĝin nomi mia patruja lando. por 

 



RUSLANDA ESPERANTISTO 7 

всфхь другихъ частей, тогдая во избЪжане 
недоразумфыя, могу на вопросы объ отече- 
стаф называть особо ту часть государства, 
въ которой я живу, но я долженъ тогда 
называть ее своимъ отечественнымь кра- 
емъ, для того, чтобы было ясно, что я 
считаю ве не моимь исключительнымь 
отечествомъ, а только частью моего оте- 
чества. Но ни отечества моего въ цфлости, 
ни отдъльныхь частей его я не долженъ 

называть именемь какого-нибудь племеня, 
а я долженъ называть ихъ только именемъ 
нейтрально-географическимь, какъ это дьла- 
ется во всфхь ноеЪЙшихь государствахъ, 
до ТЪхь ве поръ, пока мое государство 
или край нейтральнаго названя не имЪ- 

ютъ, я должеяъ всегда-—пс крайней мрЁ, 
въ бесЪд® съ гиллелистами—называть исе 
государство и край гиллелистическимъ име- 
немъ, состоящимъ изъ имепи ихъ главнаго 
города съ прибавлешемъ окончаня „тедпо“ 
для ифлаго отечества, „1апфо“ для части его 
Примьры названзя странъ: Швей- 

пары, Бельгя, Австря, Канада, Мексика, 
Перу: Петербургрегн!я, Паризрегня; Алжи- 
ря, ВарсовиландЫ и т. 

  

Патрютизмомь или служешемъ своему 
отечеству я называю только служение благу ! 
всёхъ моихь согражданъ, какого бы проис- ! 
хожденя, языка или релийи они ни были; 
служене же только племеннымь интере- 
самъ, языку или релии преобладающаго 
въ странф населеня я никогда патрютиз- 
момъ называть не долженъ. Исходя изъ 
того принципа, что олни граждане, хотя бы 
они составляли въ стран огромное боль- 
шинство, не имфють нравственнаго права 
навязывать свой языкь или релимю дру- 
тииъ гражданамь, я должен стремиться | 
къ тому, чтобы въ стран® моей каждая 
народность имфла право основывать дпя 
своихь членовъ школы и друга учрежденя 
< своимъ. языкомъ и своею релицей, если 
ни этого желаютъ, но чтобы во всёхъ 
учрежденяхь общественныхь, не назначен- 
ныхъ для одного только племени. господ- 
ствоваль только языкъ нейтрально-челов®- 
ческй и праздники нейтрально-человфче- 
cxle или государственные. До тЬхъ же 
поръ, пока достижение этого не будеть воз-, 

ke estu klare, ke mi rigardas ĝin ne kiel mian 
ekskluzivan patrujon, sed nur kiel parton 
de mia patrujo. Sed riek mian tutan patrujon, 
nek ĝiajn apartajn partojn mi devas nomi per 
la nomo de ia gento, sed mi devas ilin 
nomi nur per nomo neŭtrale geografia, kiel 
estas farate en ĉiuj plej novaj regnoj: sed si 
mia regno aŭ lando ne havas ankoraŭ neŭtra- 
lan nemon. mi devas ĉiam — almenaŭ en paro- 
lado kun Hliletistoj— nomi mian regnon kaj 
landon per nomo hilelista. kiu konsistas el la 
nomo de ilia ĉefa urbo kun la aldono de la 
finiĝo „regno“ por la tuta patrujo kaj „lando“ 
por la nomo de ĝia parto. 

Ekzemploj: Svisujo, Belgujo, Aŭstrujo, 
Kanado, Meksiko, Peruo; Peterburaregno, Pariz 
regno: Alĝerio, Varsovilando. 

Patriotismo aŭ servado al la patrujo mi 
nomas nur la servadon al la bono de ĉiuj miaj 
samregnanoj, de kia ajn deveno, lingvo aŭ reli- 
gio ili estas; la servadon speciale al la gentaj 
interesoj. lingvo aŭ religio de tu loĝantaro, kiu 
en lalando prezentas la plimulton, mi neniam 
devas nomi patriotismo. Konicrme al la prin- 
cipo, ke unuj regnanoj, eĉ se ili prezentas en la 
lando grandegan plimulton, ne havas moralan 
rajton altrudi sian lingvon aŭ religion al la 
aliaj regnanoj, mi devas penadi, ke en mia 
lando ĉiu gento havu la rajton fondi por siaj 
membroj lernejojn kaj aliajn instituciojn kun 
ŝia lingvo kaj sia religio, se lli tion-ĉi dezi- 
ras, sed ke en ĉiuj publikaj institucioj, ne 
destinitaj sole por unu gento. regu nur lingvo 
neŭtrale-homa kaj festoj neŭtrale homaj aŭ 
regnaj. Tiel longe, kiel la atingo de tio-ĉi es- 
tos ne ebla, mi devas penadi, ke en mia lando 
ekzistu lernejoj kaj aliaj institucioj kun lingvo 
neŭtrale-homa por tiuj regnanoj, kiuj ne volas 
aŭ ne povas uzi instituciojn kun tiu aŭ alia 
genta lingvo, kaj de ĉia reciproka batalado de 
lingvoj aŭ religioj pro regada mi devas teni 
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можно, я лолженъ стремиться къ тому, 
чтобы въ странф моей существовали школы 
и друпя учреждена съ языкомъ нейтрально- 
челорфческимь для тЪжъ гражцанъ, кото- 
рые не желають или не могуть пользоваться 
узрежденями съ TBME HIM другимъ пле- 
меннымь языкомы, а отъ всякой борьбы 
языковъ или релийй между собою за тос- 
подство я долженъ держать себя въ сторсиЪ, 
ибо это есть только борьба между одной 
несправедливостью и другою. 

  

qi 

Я знаю, что въ тьхь странахъ, гдЪ насе 
nenie болфе или менбе однородно, оно дол- 
гое время не будет понимать несправедли- 
вости господствованя одного языка или 

релими надъ другайи и будеть всьми си- 

лами бороться противъ равнопрамя всъзт 
релимй, а поборниковъ этого равноправя 

оно будеть преслЬдовать и забрасывать 
трязью. Но я никогда не буду смущаться 
этими преслъдованями, помня о томъ, что 
я борось за абсолютную празду и справед- 
пивость, что ни олинь народъ не можеть 
знать, что будеть съ нимъ зазтра, что 
змансипашя всъхъ языковъ и релийй унич- 
тожить поводъ всъхь войнъ и раздоровъ 
между народами, что всявй поступокъ про- 

тивъ девиза „госупарство для гражданъ“ 
и вслиое племенное насиле однихь граж- 
дакъ надъ другими остается насищемъ, 

хотя бы оно совершалось огромнымъ боль- 
шинствомь надъ исчезающимь меньшин- 
ствомъ, и что прочное счасте человъчества 

возможно только тогда, ногда для всЪхЪ 
народовъ и странъ будеть существовать 
справедливость, одинаковая и абсолютная, 
не зависящая ни отъ мфста, ни отъ вре- 
мени, ни сть силы. и когда въ каждом 
государств будуть только люди и граз 
дане, а не племена. 

      

Народомь своим я называю совокупность 
зсефхъ людей, населяющихь мое отечество, 
какого бы проискождены, языка или рели- 
и они ни были; но къ имени народа моего 
я полженъ всегда прибавлять слово „Гил- 
лелисть“, чтобы указать, что я отношу 
себя къ народу моему не въ смысль шови- 
нистическомъ. Совокупность же всЪхъ лю- 

  

min flanke, ĉar ĝi estas nur batalado inter 

unu Maljustaĵo kaj alia. 

1 

Mi konscias, ke en tiuj landoj. kie la loĝan- 
taro estas pli-malpli unugenta, ĝi longan tem- 
pon ne komprenos la maljustecon de regado 
de unu lingvo aŭ religio super la aliaj kaj ĝi 
per ĉiuj fo:toj batalados kontraŭ la egalrajtigo 
de ĉiuj lingvoj kaj religioj. kaj la defendantojn 
de tiu-ĉi egalrajtigo ĝi persekutados kaj super- 
ĵetados per kolo. Sed mi neniam konfuziĝos 
per tiu-ĉi persekutado, memorante, ke mi bata- 
las pro absaluta vero kaj justeco, ke nenia 
popolo povas scii, kio fariĝos kun ĝi morgaŭ, 
ke la egalrajtigo de ĉiuj lingvoj kaj religioj 
forigos la kaŭzon de ĉiuj militoj kaj malpacoj 
inter la popoloj, ke ĉia ago kontraŭ la derizo 
„la regno por la regnanoj“ kaj ĉia perfortaĵo 
de unuj regnanoj kontraŭ aliaj restas ĉiam 
perlortajo, eĉ se ĝi estas farata de grandega 
plimulto kontraŭ malgrandega malplimulto, 
kaj ke fortika feliĉo de la homaro estas ebla 
nur tiam, kiam por ĉiuj popoloj kaj landoj 
ekzistos justeco egala kaj absoluta, dependanta 
nek de loko, nek de tempo, nek de forto, kaj 
kiam en ĉiu regno ekzistos nur homoj kaj reg- 
nanoj kaj ne qentoj. 

        

8 

Mia nacio mi nomas la tutecon de ĉiuj 
homoj, kiuj loĝas mian patrujon, de kia ajn 
deveno, lingvo aŭ religio ili estas; sed al mia 
nacia nomo mi dev:s ĉiam aldoni la vorton 
«Hilelisto“, por montri, ke mi alkalkulas min 
al mia nacio ne en senco ŝovinista. La aron 
de ĉiuj homoj, kiuj havas saman devenon 
kiel mi, mi nomas mia gento. En parolado
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дей, ииъющихь одинаковое со мною проис- 
хожден:е, я называю моимъ племенемъ. 

Въ бесфдЬ съ гиллелистами я доженъ избЪ- 
гать сбивчивыхь слозъ „наролъ“ или „нацы,, 

а вмфсто нихъя долженъ употреблять всегда. 
точное гиллелистское выражеше „regna- 
паго“ (населеше одного государства) или 
„landanaro“ (Hacenenie onmoro крзя). Нони 
Moero „regnanaro“, NH Moero „landanaro“ m He 
долженъ никогда называть именемъ какого 
нибудь племени. и только — по крайней 
мЪрЬ въ бесёдь съ гиллелистами — ней- 
трально-географическимь именемъ моего ' 
государства или края. Если же собесфдникъ 
мой желаеть знать не только къ какой 
политическо-географической, но также и къ 
какой этнографической групп я принад- 
лежу. тогда я отдфльно называю ему мое 
племя, мой языкъ, мою религю и т. п. 
ПримЪфры: Швейцарсый гиллелисть, 

Петербургрегыйсвй гиллелисть, Варсови- 
тиллелисть. 

9. 

  

  

  

Языкомъ своимъ я называю тоть языкъ, 
которымъ я лично лучше всего владю и 
охотнЪе всего говорю; но къ его названию 
я долженъ всегда прибавлять слозо „гил 
лелистическй“ для того, чтобы указать, 
что ‘своего языка я не считаю своимъ ку- 
миромъ и что идеаломъ моимъ есть языкъ 
нейтрально-человфческй. Bo всфхь собра- 
HIRXE гиллелистическихь, а по мЬрь воз- 
можности также и во BCBXE частныхъ 
CHOMEHIRXE Cb гиллелистами я должень 

употреблять языкъ гиллелистическй. Въ 
семейной жизни я могу употреблять какой 
языкъ мн удобно, но я долженъ называть 
его не своимъ нацюнальнымъ, а только 

своимъ языкомь семейнымъ. На вопросъ 
же о моемь язык нац!ональномъ я 
долженъ отвфтит „существовамя нашо- 

нальныхъ языковъ я не признаю. такъ какъ 
каждая нашя говорить многими языками; 
племеннымъ же языкомъ я считаю 
языкъ такой-то (именно тоть языкъ или 
нарьче, которымь въ моемъ отечествь 
говорить большинство моего племени, хотя 
бы я самъ этимъ языкомъ даже совершенно 
не владфль). 

Примёчаше. Тахъ какъ въ настоящее время сесть 
только одинъ нейтральный язык, а именно Эспе- 

  

      

kun Hifelistoj mi devas eviti la koniuzajn 
vortojn „nacio“ aŭ „popolo, kaj anstataŭ ili 
mi devas ĉiam uzi la precizajn hilelistan es- 
primon „regnanaro“ (=loĝantaro de unu reg- 
no) aŭ „landanaro“ (=loĝantaro de unu lan- 
do). Sed nek mian regnanaron, nek mian 
landanaron mi devas nomi per la nomo de 
ia gento, mi devas ĉiam nomi ilin — almenaŭ 
en parclado kun Hilelstoj — per la neŭtrale- 
geografa nomo de mia regno aŭ lando. Se 

ia interparolanto deziras sci; ne sole al 
politike - geogralia, sed ankaŭ al kiu e 
fia grupo mi apartenas, tiam mi aparte no- 
mas al li mian genton, ligvon, religion k. t. p. 
Ekzemploj; Sviso-Hilelisto, Peterburg- 

regna Hilelisto, Varsovilanda Hilelisto. 

  

  

   

  

       

    
  mi 

  

Di 

  

Mia lingvo mi nomas tiun lingvon, kiun mi 
persone plej bone scias kaj plej volonte paro- 
las, sed al la nomo de tiu-ĉi lingvo mi de- 
vas ĉiam aldoni la orion „hilelista“, por mon- 

i, ke mian lingvon mi ne rigardas kiel mian 
idolon kaj ke mia idsalo estas lingvo neŭtrale- 
homa. En ĉiuj hilelistaj kunvenoj kaj, kiom 
eble, ankaŭ en ĉiuj privataj komunikiĝoj kun 
Hilelistoj mi devas uzadi la lingvon hilelistan. 
En mia familia vivo mi povas uzadi kiun li 
gvon mi volas, sed mi devas ĝin nomi ne mia 
nacia, sed nur mia- lingvo familia. Kiam 
oni demandas min pri mia lingvo nacie, mi 
devas respondi: „la ekzistadon de lingvoj na- 
ciaj mi ne konfesas, ĉar ĉiu nacio nuntempa 
parolas per multaj lingvoj; sed mia lingvo 
genta estas jena (nome tiu lingvo aŭ dialekto, 
kiun en mia patrujo paroias la plimulto de 
mia gento, se eĉ mi mem tute ne posedus 
tiun-ĉi lingvon). 

  

    
     

    

    

  

Rimarko. Ĉar en la nuna tempo ekzistas nur unu 
nestrala lingvo, nome Esperanto, tial la Hilelistoj
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BANTO, TO THINENMCTN приннмають именно ег 

  

ko 
оки сояраняють за собою NPABO BAMĜHNTE EFO ANO- | 
слАдетыи иным языкомъ, еслибы это оказалось 
нужвымъ. 

10. 

Релиней моей я называю ту репимю, 
въ которой я родился, или къ которой я 
оффищально приписаны; но къ имени ея 
я полжень прибавлять слово „гиляелис- 
тичесная“, чтобы указать, что исповъдую 
ее по релимознымь принципамь гипле- 
лизма, которые ссстоять въ следующемь 

г) Подъ словомь „Багъ“ я подразумьваю 
ту непонятную уму моему Высшую Силу, 
которая управляеть мромъ и сущность 
которой я_ имфю право толковать себ® 
такъ, какъ диктуеть мнь мой разумъ и 
сердце. 

Ь} Основнымь закономъ моей релими я 
считаю правияс „поступай съ другимъ тачъ, 
какъ ты хотёль бы, чтобы друМе поступали 
съ тобою, и прислушивайся всегиа иъ го- 
плосу твоей совфсти“; все остальное въ 
моей релиши я считаю только легендами 
HIM релимозными обычаями, которые 
установлены людьми для того, чтобы внести 
въ жизнь опредьленную житейскую про- 
трамму и духовную темноту. и исполнене 
или неисполнене которыхт зависитъ отъ 

исего личнаго желаня. 
©) Я сознаю, что каждый человфкъ при- 

надлежить къ той или другой традишенной 
релийи не потому, что она соотвЪтствуеть 
его личнымь убъжденянъ, а только потому 
что онъ въ ней родился, и что сущность 
всъжъ религ одна и та же, а онЪ отли- 
заются другъ отъ друга’ только легендами 
и обычаями, не зависящими оть личнаго 
выбора человька. Я сознаю поэтому, что 
никого нельзя ни хвалить, ни порицать за 
его традишонную релийю и что добрые 
или злые поступки человька зависять не 
оть его религ, а только оть него самого 
и оть обстоятельствь ето жизни. А такъ 
хакъ релимозные обычаи, которые состаз- 
Maori единственное отличе одной релийи 
отъ пругой и единственную причину рели- 
Позной вражды между людьми, установлены 
не Богомъ, а людьми, то я должень содЪй- 
ствовать тому, чтобы путемъ постояннаго 

  

общеня между собою гиллелистовъ различ- , 

  

ныхь религ й разновидные релилюзные 

RUSLANDA ESPERANTISTO 

akceptas us 
anstataŭigi iam poste tiun 
gvo, se tio-Ej moetriĝos vila. 

  

ĝin; tamen ili rezervas als! la rajion 
lingvon per ja alia La- 

  

    

10. 

Mia religio nu nomas tiun religion, eb kiu 
mi naskiĝis, aŭ al kiu mi estas oficiale alskri 
bita; sed al i ĉiam aldon 
la nomon „hilelista“, por montri, ke mi kon- 

fesas ĝin laŭ la religiaj principoj de la Hile- 
lismo, kiu konsistas en Jeno. 

        

a) Sub la nomo „Dio: 
mi nekompreneblan plej 
gas la mondon kaj kies 
rajton klarigi al mi tel. 
saĝo kaj koro. 

mi komprenas tiun at 
alian Forton, kiu re- 

esencon mi havas la 
kiel diktas al mi mia 

5) Kiel fundamentan leĝon ce mia religio 
mi rigardas la regulon „agu kun aliaj tie! 
kiel vi deziras ke aliaj agu kun vi, kaj 
kultu ĉiam la voĉon de via konscienco“; ĉion 
alian en mia rel'gio mi rigardas nur kiel legen- 
dojn aŭ kiel religian morojn, kiuj estas 
enkondukitaj de homoj, por enporti en la vi- 
von difinitan programon kaj spintan varmon, 
kaj kies plenumado aŭ neplenumado dependas 
de mia persona deziro. 

    

c) Mi konscias, ke ĉiu homo apartenas а 
tiu aŭ alia tradicia religio me tial ke ĝi la 
plej multe respondas al liaj personaj konvin- 
koj. sed nur tial, ke li en ĉi neskiĝis, kaj ke 
la esenco de ĉiuj religioj estas la sama, kaj 
di distingiĝas unu de alia nur per legendoj 
kaj moroj, kiuj re dependas de persona elekto 
de homo. Tial mi konscias. ke oni nenion 
povas laŭdi nek mallaŭdi por lia tradicia reli- 
gio kaj ke benaj aŭ malbona; agoj de homo 
dependas ne de Ka religio, sed nur de li mem 
kaj de la cirkonstancoj de lia vivo. Kaj ĉar 
la religiaj moroj, kiuj prezentas la solan dife- 
rencon inter unu religio kaj alia kaj la solan 
kaŭzon de religia malamo inter la bomoj, 2s- 
tas donitaj ne de Dio. sed de komoj, tial mi 
devas kunhelpi al tic, ke per konstanta reci- 
proka komunikiĝado de la hilelistoj de dive: 
veligioj la diversformaj reiigiaj moroj de ĉiuj 
hilelistoj iom past iom cedu la lokon al me- 

komunaj, neŭtrale-homaj 
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обычаи BCBXK THNNENMCTOBL мало по малу 
yerynanu MBCIO обычаямь общимъ, ней- 
трально-человъческимъ 

Hl 

Korna 85 MOSMh roponb Ĝ9A£T» ocuOBAND 
храмъ гиллелистовъ, я лолженъ какь можно 
заще посфщать его. чтобы братски схо- 
DMTECA тамъ съ гиллелистами других 
религй, вырабатывать амЪ съ ними 
обычаи и празаники нейтрально-человъче- 
сже и танимъ образонь содействовать по- 
степенной выработх® философски чистой, 
но змстЬ съ тьмъ прекрасной, поэтической 
и геллой жизне-регулирующей релими 
обще-челсвьческой, которую родители смо- 
туть безъ лицемьыя передать своимъ 
дътямъ. Въ храм гиллелистовъ я буд 
слушеть произведены великикь учителе 
челозфчества о жизни и смерти и об» 
отношении иа:шето „я“ къ вселенной и 
вЪености, Филосовско-этическя бесфды, во2- 
вышаюш!е и облагораживающие тимны и 
т. 0. Храмъ этоть должень вослитывать 
юношей борцани за правду, добро, спра- 
ведливость, и общечеловфческое братство, 
вырабатывать въ нихь любовь къ честному 
труду и отаращене къ фразерству и но 
всакимъ низкимь порокамъ храмъ этоть 
полжень давать отраду старцамъ успо- 
коен!е страдающимьъ, дазать возможность 
искупать свою вину тЁмъ, у кого совфеть 
чЬмъ нибудь обременена ит. п. До тёхь 
же порт, пока въ город моемь нфть Гил- 
лелистскаге храма, вакъ можно чаше ско- 
зиться на общия бетбды съ другими гипле- 
листами моего города, а за ненмфыемь 

ковыхь сообщеться лисьмение съ гилле- 
ами вругикъ гороповъ. 

12. 

  

    
  

          

  

  

   

  

Pusnenac я считаю каждаго чело- 
Bbka, кто поллисалъ „Декларашю Гилле- 
листа“ и приписался къ одному изъ суще- 
с-вующихь Гиллелистическихъ храмовъ или 
кружчовъ 

    

| l. 

Kiam en mia urbo estos fondita templo hi- 
leista, mi devas kiel eble pli ofte vizitadi ĝin, 
por frate kunvenadi tie kun hilehstoj de aliaj 
religioj, ellaboradi kune kun ili morojn kaj 
festojn neŭtrale-homajn kaj tiamaniere kun— 
helpli al la iom-post-ioma ellaboriĝo de filo- 
zofie pura, sed samtempe bela, poezia kaj var- 
ma vivo-reguliga religio komune-homa, kiun 
gepatroj povos sen hipokriteco transdoni al 
siaj infanoj. En la templo hilelista mi aŭskulta- 
dus la verkojn de la grandaj instruntoj de la 
homaro pri la vivo kaj morto kaj pri la rilato 
de nia „mi“ al la universo kaj al la eter- 
neco. fiozofie-etikajn interparolojn, altigajn kaj 
nobligan himmojn k.t p. Tiu-ĉi templo 
ĉevas edukadi la junulojn kiel batalantojn 
por la vero, bono, justeco kaj ĉiuhema frateco. 
ellaboradi en ili amon al honesta laboro kaj 
abomenon por frazistero kaj por ĉiuj malno- 
blaj malvirtoj; tiu-ĉi templo deves donadi 

on al la maljunuloj, konsolon al 
doni la eblon senŝarĝigi sian 

al tiuj, ĉe kiuj ĝi estas ŝarĝita 
perdo koto p. Tiel longe kiel en mia urbo 

петро hilelista, mi devas kiel 
eĥle piej ofre kunvenadi par komunaj inter- 
paviozoj kun toj de mia urba, 

j se tiaj ue ekzislas, mi devas komunikiĝadi 
letere kun Hilelistoj de aliaj urboj. 

        

la suferantoj 
konsciencon 

    

    
       

  

12. 

Hilelisto mi nomas ĉiun homon, kiu subskri- 
bis la „Deklaracion de Hilelisto“ kaj alskribi- 
ĝis al iu el la ekzistantaj hilelistaj temploj aŭ 
rondetoj 

им 

Pri ru 

  

Okdek jaroj 
„Konstitucio!“. 

Nikolaj I paliĝis de terur' kaj kolero. 

antaŭ nuna momento sur 

a revolucio kelkaj vortoj. 

granitaj randoj de Nevo unue eksonis kri'
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Tiu-ĉi krio estis sufokita.. 
Okdek jaroj bezonaj estis por ke ĉi-tiu krio fariĝu ne batala devizo de l'tempo 

por ke sonĝo de Dekabristoj 3) viviĝu, por ke turmentula sonĝ' alportis fruktojn, por ke tiu 
sonĝ' enkorpiĝis... ve! ankoraŭ nur en oficialan paperon. 

Ĉu dekabristoj ne estis romantikaj bluaj floretoj, kiu aperis sur tero tro frue, en vintra 
nokto decembra kaj estis pereigitaj de frosta ventego? Ncbla Rylejev kun kvar kolegoj pendiĝis 
sur malhonoraj lignaĵoj de pendingo. Princ' Trubeckoj kaj gra!” Volkonskij enforĝitaj estis en 
katenoj, forsenditaj en Siberiajn minejojn, kien sekvis ilin junaj kaj belaj edzinoj, montrintaj 
ekzemplon de anĝela sindonemo. Aliaj, kiel Kielberker, fermitaj estis je multaj jaroj en porsolaj 
ĉambretoj de mallumaj malliberejoj. Multaj pereis en terura tranĉado en placo Senata... 

Travenis okdek jaroj—kaj jen ree iradas batalo pro libero en Moskvo... Kaj ree tranĉado... 
irapalado de homoj kaj eĉ de domoj, kvazaŭ en urbo de malamikoj. 

Agoj iras ventsimile.. iras tiel rapide, ke oni ne havas tempon per penso ilin sekvi. 
Dirita hodiaŭ nebuliĝas kaj paliĝas morgaŭe... ĉe vizaĝo de novaj faktoj. Jen kial alvenis en 

an kapon, anstataŭ karakteristiko de okazoj de l'tago ĉirkaŭpreni la horizonton en kelkaj 
komunaj ideoj 75), 

Se oni postulus per plej abstrakta maniero difini nuntempan rusan revolucion de flanko 
politika mi dirus: 

Ĝi estas sekvo de tiel granda nombra kresko de klaso inteligenta dum lastaj okdek 
jaroj post eksufokado de ekilamo „Decembra“ ”iY), ke nek ebla jam estas ĉiujn, kiuj ne kon- 
sentas plu substarigi dorsojn sub maldelikatan piedon de aŭtokratio, ekkapti, pendigi sur 
interlignaĵoj de pendingoj, alforĝi al taĉkoj “Yx) kaj forsendi en siberiajn minejojn, nek ebla 
estas enlokigi ĉiujn en troplenitajn kadrojn de l'maŝino „biurokratia“, malhonorigi per oficejaj 
rangoj kaj'ordenoj kaj starigi kvazaŭ regantojn super milionoj de homoj, komprenantaj, laŭ 
vortoj de Mickieviĉ — nur unu heroismon — hercismon de mallibereco: senfinan paciencon. 
Unuvorte inter registaro kaj popolo naskiĝis nova, nuntempa. pensanta honeste societo, kiu 
jam ne povas cbei nahajkon,') ne volas esti senkontrole regata kaj samtempe ne povas jam 
regi de nomo de aŭtokratio por popola malutilo; ĝi volas regi en nomo de l'popolo kaj pro 
bono de l'popolo. 

Se plu mi devus difini saman revolucion de flanko ekonomika, mi dirus: 
Ĝi estas sekvo da elkreskado de klaso inteligenta tiugrade, ke mecenat'ismo de kapitalistoj 

jam ne povas kaj ne volas subteni ĉiujn alportistojn de pano anima, ke penso kaj talento 
faliĝis en prezo same forte, kiel fizika laboro, ke proletariato de penso kaj proletariato fabrika 
apud vizaĝo de ĉiupova potenco de kapitalo troviĝis sur unu materiala nivelo,— kaj jen 
inteligenteco de ideologoj el burĝaro, provinte d: maldolĉeco de malriĉuloj, eklerninte kunsenton 
por esploatitoj el simpla popolo, kunligiĝis en forta ĉirkaŭpreno kun proletariato laborista; la 
dejetitaj sur pavimojn elsupre diris al la deĵetitaj elmalsupre: „ni donos al vi penson, ideon 
organizanta, ekflamigantan idealcn kaj vi donu ai ni vian forton korpan, vian kuraĝon kaj 
haltiĝemecon —kaj ni kune venkos ĉi-tun abomenulon de malriĉeco, kiu premegas vin kaj 
nin, premegas homaron kaj kontraŭstaras en vojo al disvolvo estonta -al ligo de animo kaj 
laboro pro feliĉo de ĉiuj homoj!“. 

(vi-tiu nobla „perfido de idoj de burĝaro rememorigas iom similajn „perfidojn“ de blan- 
kaj defendantoj de justeco, enspirantaj al malblankuloj (negroj) konscion de apartenantaj al 
ili homaj rajtoj, aŭ de tiuj delikataj viroj kiuj unue laŭte voĉdonis por egalrajteco de virinoj 
kaj estis iniciatoroj de feminismo). 

Certe, niaj du abstraktaj ideoj ne elĉerpis plene tutan societan psikologion de aperaĵo, 
kiu per radikoj subeniras en malluman profundegaĵon, kie en fundo grincas malsato kaj per 
branĉoj supreniras ĝis ĉielo, kie por la sonĝuloj brilas oraj steloj de l'idealo. 
— в Leo Belmont. a 4) Decembristoj. 

**+) Subedirita estas citato de mia publika lecio sub titolo: „Batalantaj ideoj de estintaj kaj novaj 
tempoj: 

= Dekabrista. 
1") Puŝveturiloj. (Laŭ L. Zamenhci). 

15 Vipo de kozakoj, 

  
    

  

    

  

     

  

        

  

       

  
  

  

  

  

    

  

  

  

Rimark. de Redak.
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La rusa Marseillaise. 
(Unu el variacioj laŭ teksto de P. L. Lavrov, glora 
Sociologiisto-filozofo, ĉefo de rusa revolucia movado 

еп 70-oj jaroj). 
  

Ni de l'mondo malnova fcriru, 
De la pied' ĝian polvon forskuu. 
Kun la ora idol' ligojn ŝiru, 
La palacon kaj tronon detruu. 

+ 
Leviĝu, malsata popolo malriĉa 
Por venĝa batalo—sentime! 
Eksonu la krio feliĉa: 
Antaŭen, antaŭen —senlime!... 

  

(ripetata post ĉiu strofo). 
oo = 

Venos ni al homaro malsata, 
Al homar' suferanta ni venos; 

Kunbatalos ni en vico frata, 
Kune ni la krimulojn malbenos. 

== 

Riĉularo diskaptas avide, 
Kion vi malfacile laboras, — 
Lastan pecon eiŝiras perlide, 
De ŝ$vit' via grasiĝas kaj floras. 

  

Vi malsatu, dum ili ofendas 
Vin kaj dum en la borsa spekul” 
Konsciencon, honoron disvendas, 

з mokanta riĉul'. 

  

Reĝ' bezonas festenojn, palacojn— 
Vian sangon al li vi alportu! 
Li bezonas militojn minacajn— 
Via filo humile tuj mortu! 

  

    Си ого ne estas tro granda? 
Ni leviĝu en venĝa kunsento: 
Ĉiuj partoj de la patrolando 
De Гзи4', пог’, orient', okcidento. 
(Leviĝu, malsata popole... ktp.). | 

VE Li 

Granda ptogtesso. 

Vi ne volas kredi frato, 
Ke progresas ĉiam mondo... 
Diras Vi, ke barbareco 
Dancas nur en granda rondo. 

Kun doloro Vi rakontas, 
Ke vilaĝa rusa homo 
La strikantajn fervojistojn 
Fermis nun en stacidomo 

Kaj bruligis malfeliĉajn 
Sen kompato kaj sen resto... 
Vi demandas: ĉu progresis 
Vere tia homa besto?!... 

  

  

Jes, Sinjor', progresis vere 
En Rusuj' vilaĝanaro: 
Antaŭ kelkaj nur jardekoj 
Ĝin timigis vagonaro... 

La movadon senĉevalan 
Por kompreni nekapabla, 
Pensis homo: ĉio-tio 
Estas nur ludil' diabla! 

Haltigadis la fervojon 
Bona rusa vilaĝano 
Bruligadis maŝinistojn — 
La servistojn de satano! 

Nun ne metas „bona“ homo 
Sur la reloj barajn ŝtonojn... 
Nun bruligas maŝinistojn 
Por movigi la vagonojn... 

Kun progreso jen naskiĝis 
Amo al lokomotivo, 
Ne naskiĝis nur ankoraŭ 
Amo al la frata vivo.. 

Kun progreso striko e 
Nun elpenso diablara. 
Kaj pro ĝi ni povas danki 
Al sistemo registara! 

  

Leo Belmont.
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Pri la sekro de revolucio komune oni povas 

. diri ĝin. 

Ĉu societa kontraŭstaro esprimos sin per periodoj ĉe strika mortuleco. en kiu la premitoj 

kvazaŭ parolas al la premantoj—„ni mortas, jes. sed memoru vi, ke ni malsatigos ankaŭ 

За зе Vi ne deprenu al ni katenojn, pe donos lahorj al ni, kiel al la homoj liberaj“, Ĉu ĝi 

Nbllos sin em paroksizmon de ribelo armita kun partopreno de ribeiĝirtaj milidstaroj, ĉu 

revolucio, kuvigii. de ventego de furiozaj, sed belegaj sonĝoj, de nedelenitebiaj alektoj amasaj, 

de malespero pro nesatigitaj deziroj, fnigos tulan slan disvolvon dialektan en sonĝa danco, 

por ke, elĉerpita kaj lacigita ĉesu al ordonanta ideo de elemantoj moderaj ĥodiaŭ eŭ 

Morgaŭ al senhalte kuranta revolucio en meza punkto de volvo surpendigos halilon kunigita 

kun ferto la iundamemto pensa de burĝa mezuro, en timego pri siaj terposedoj (latifandioj; 

kaj labrikoj kaj eĉ pri vivo sia forgesonte pri meritoj de sia danĝera akompano de batalo pre 

konstituciaj liberoj —Droletariato; ĉu hi vidos. kiel je momento sur tutan movon liberigan. metigos 

sin mallumaj zonoj de diktaturo aŭ „Pugaĉeviĉina“: ĉu sur grandega spaso ĉe regno rusa hi 

nigardados movajn loiojn limajn; ŝu ĝi ne diskrevas. sed en loko de ligigo periasto kovas 

novajn pli animajn ligilojn —— ĝi unu estas cerla, certega, ke ĉitiu tuta movo havas sian 

celon, ke post ventego ekvidiĝos ĉiciarko de neva pli bona ordo, ke aŭtokrato finigis ат 

sian sovaĝan kurson de piedbatado sur animoj de popolo... 

Pro 

peranto en Parizo. 

       

    

  

        
   

    

Teo Helmont. 

    

La ĉefsezono de la Pariza esperantismo rekomenciĝis jam en la mezo de Oktobro. Nun 

la tuta esperantista maŝino estas malhaltigita, la esperantistaro reprenis siajn laborojn kaj dis- 

vastigas nian ideon el ĉiuj anguloj de l'granda frenca ĉefurbo. Ekzistas du ĉelaj cenuoj de 

tis Daŭza samideanaro: Presa Esp. Socleto kaj Grupo Esp. Pariza. Se vi iras laŭ la Strato 

Lacŝpede vi jam de malproksime estas atentigala de la verda elpendaĵo kun esperanta titolo 

„Presa Esp. Societo"; la originaleco de tiu '€i elpendaĵo kun ĝiaj oraj steloj haltigas multajn 

preterpasantojn, kiuj ekrigardas la kolekton de novaj Esperantaj libroj sur la fenestra elmetejo, 

la lemoĥbrojn de la simpla klarlgema 1S-centma „Notions“ de P-ro Cart, komprenebla de 

malkleruloj, ĝis la fundamenta „Commentaire“ de s-ro de Beaufrans, kiun kuraĝas tuŝi nur 

spertulo kaj studemulo; fine oni kun intereso esploras la ĉiulandan dismettan korespondadon. 

Se vi eniras Presejon, vi nepre eksi Esp—an neron, ĉar ĉio estas plena je esperantaĵoj. 

la muroj estas kovritaj de bretaroj kun Esp. vendataj libroj, la tabloj —per leteroj, karioj, kaj 

aliparte ŝar vi ekaŭdas la harmonian internacian Ĝi estas parolata ne nur pro la ideo 

aŭ por praktiko aŭ plezuro. sed pro luta neceseco, ĉar precipaj laborantoj estas hungaroj 

angloj, italoj, francoj, kiuj eĉ ne havas alian komunan paroleblan Engvon ol Esperanton, Jen 

Esus la ĝoja, sprtema Lengyel, jen S-Io Seper — elmigrintaj el Hungarlando por nia alero, 

jen S-ro Fruictier kaj Cari, redaktantaj la presotajojn kaj gvidantaj la Societojn aferojn, jen 

la klopodema Sekritario de la Presejo kaj de la „L. l! —S-ro Mann, jen Ŝ-ro Carlos, ĵus 

alveturinta 6! Belglando por labori en la Presejo k. a. k. a. 
Sed ĉar en la Presejo estas iom varme, ni reeliru straten kaj iru al la Sorbono (Universi- 

tatejo por Fakultato de Literaturo kaj Sciencoj), kie hodiaŭ estas la vendreda kunveno de la 

Parlz-grupaj membroj. Tie en speciala aŭditorio S-ro P-ro Bourlet, la prezidanto de la Grupo. 

lerte kondukas la kunsidon. Li sciigas pri lastaj novaĵoj el Esperanta mondo, kiel Pariza, tiel 
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ahurba kaj alilanda, poste l komencas la kurson. La ĉeestantoj tradukas Esperanten francan 
tekston, dum la prezidanto alklarigas la notindaĵojn kaj korektas la tradukantojn. Sendube tiu 
maniero de fundamenta lernado de Esperanto per tradukoj (en pasinta jaro oni francigadis 
Esperantaĵojn) estas tre bona kaj efika. Poste por la praktka interparolado oni aranĝas ŝercajn 
distrajn ludojn, en kiuj la ĉefludanto kaj ĉesidanioj devas paroli en Esperanto. Post la fino 
de Pkunveno (dum kiu oni vendadas ĉiujn librojn de la firmo Hachehe pri kaj en E. kaj 
montras la ĵusajn numerojn de jurnaloj) la aŭdintaro iras al apuda kafejo, kie ĉe glaso da 
kalo, biero aŭ limonado oni priparolas kaj pribabilas ĉiujn temojn, kompreneble, precipe Espe- 
ranton, novaĵojn, prajektojn ktp. 

La varma kaj inieresa inierparolado postpasas la noktomezan. Tiaj kunvenoj okazas 
ankaŭ en kelkaj eliaj kafejoj, interahe merkrede kaj ĵatde en la granda Cafĉ de l'l 
sur la Flaco de la Franca Komedio 

    

Sed ankaŭ re enmiksiĝante en la esperantan publikon oni estas devigata ne forgesi pri 
Esperanto. Efektive, sur multaj afiŝejoj cpi pavas vidi grandajn verdajn anoncojn pri Esp. 
kurso kaj paroladoj; sur la grandaj bulvardoj en la' gazetaj kioskoj vi lrovos la francan qaze- 
ten „Esperanto“ kaj la ruĝan 10-cent. lernolibreton, fervcre al vi proponatajn de la vendi 
fino. La nomila gazero estas vendata ankaŭ en ĉiuj stacidomoj de fervojoj (eĉ de la urba 
subtera fervojo) kaj kelkaj librejoj. Pri la lernolibroj—ili kompreneble estas videblaj sur ienes- 
toj de multaj parizaj magazenoj (nome de 36), ne parolante jam pri la speciale ckupata je 
Esperanto Hachette (kaj aliparte eĉ ĉe strataj vagaj vendistoj). En la nuna lempo en Parizo 
estas legataj pli ol 50 senpagaj kursoj tre vizitataj kaj popularaj pri esperanto por grandaĝuloj, 
ĉiel ke ĉiu povas vizitadi tian, kie ajn li loĝas kaj kiam ajn li povas (oni disdonas ĉiujare 

in); ankaŭ multaj antaŭparizaj urbetoj havas tiajn kursojn. 
januaro en la Liceo 

    

   

  

   premiojn por kuraĝigi la lernant 
La pariz-grupa ĉefa supera kurso de S-ro P-ro Cart komenciĝas 
Condorcet 

  

En Parizo estas nun kelkaj hoteloj kaj restoracioj, kies mastroj perolas internacie: ili 
certe estos me utilaj por alilandaj alvojaĝontaj Esperantistaj ne parolantaj france. Nun, kiel 
oni scias, estas fondita nova Esperantista Centra Oficejo; tien ĉiutage oni venas por ricevi inior- 
mojn pri la lingvo kaj ankaŭ legi ĉiujn librojn kaj ĵurnalojn en Esperanto. La libroj kaj ĵur- 
naloj estas rigardeblaj ankaŭ en la Sidejo de la Pariza Grupo en la Ejo de Sciencaj Societoj. 

ie sidas informema sekretario. 

      

Krom la kursoj tre olte okazas en Parizo paroladoj pri Esperanto. Apartan sukceson 
havas tiuj de S-ro Cart, precipe lia dialoga „Unu horo da Esperanto", kie la klarigado pri 
E. kaj ĝia esenco estas prezentita sub scena formo kaj kiu estas tre konvinkema por novaj 
altiratoj; le lastan semajnon la sama Pero legis antaŭ multa publiko en bela salono de Arta 
kaj Literatura Societo de fervojaj oficistoj lertan paroladon precipe apogante, ke nia ideo tute 
ne estas antipatriota afero, ke Esp. estas lingvo ne elpensita, sed eltrovita, kombinita ktp. 

  

Kaj kien ajn vi estas en socielo, estas verŝajne aŭdi ion pri esperamo—tiom ĝi ĉirkaŭ- 
kuris la publikon. La intereso pri ĝi eslas tre granda kaj viva. preskaŭ ĉiu almenaŭ ion scias 
pri ĝi kaj oni certe nun renkontas ĝian ideon multe pli favore ol antaŭ kelkaj jaroj. La lastaj 
sukcesoj ne permesas rilati unuarigarde tiom malkonfide kaj skeptke, oni kontraŭe penas 
lerni ĝin, se oni povas, komprenante la grardan utilon alportotan de komuna scio de nia bela 
lingve. 

Aliparte, er. tia agema Esperantista centro la esperantistoj ne povas ekdermi kaj ĉiu 
novulo diskaptiĝas de la ideo, vigligate de la paca batalade, inspirata de la ĉirkaŭa atmostero. 
jes, kiam om: oni sin sentas forta kaj trovas konfidon, omĝ laboras ĉiam pli energie kaj 
senŝa 

  

  

6. Kolverat. 
Pe 4 
“= (Parmo



  

?aŭtunad Vespero. 
Novelo de Ursyn, tradukita de Stanislavo Obronpals 

  

Tio ĉi vin mirigas, ĉu ne estas vero?. 
Homo sola, ŝiminta en surda provinca loko, 

en pluveca kaj venteca aŭtuna vespero hele 
lumiganta ĉiujn ĉambrojn de sia domo kaj 
promenanta en ili sole-sola!... jes, tio-ĉi efek- 
tive povas sin montri stranga... 

Kiel bone estas, ke al vi venis en “kapon 
la penso viziti l'ermiton en tiu-ĉi terura, mal- 
ĝoja aŭtuna vespero!... Ĉu vi kredos?... kiam 

ankoraŭ de malproksime mi audis la sonorilojn 
de viaj ĉevaloj, mi nekonsciante alvenis a! 
spegulo kaj al mi mem rideti 

Ho, sinjoro!... terura estadas soleco en cer- 
taj momentoj: 

Vi aŭdas, kiel malgaje ploregas vento?.. 
rigardu, kiel-en mia ĝardeno sin fleksas l' ar- 
boj, kiel furioze sin ĵetas de flanko al flanko 
Valtaj poploj, jen minacante nubegojn, jen 
antaŭ ili malalte klinante siajn kapojn ĝis tero 

En aŭtuno estas io minaca, fatala — io pu- 
nanta. 

En ĝia melodio de ekploregadoj de ventego. 
de brueto de sekoj defalintaj folioj, ankaŭ de 
bruo de falantaj pluvaj qutoj—konstante sonas 
ia ĝemanta noto, en kiu klare estas aŭdata 
malbonpredikanta: „Memento“! 

Ĉu vi volas, ke mi rakontu al sinjoro la 
tutan tiun-ĉi historion?l... . 

Sed tio-ĉi estas malnova historio! malnova, 
kiel la gento homa, la plej ordinara, ĉiutaga!. 

Ŝi estis apud mi tie-ĉi, en tiu sama domo. 
Kiom da fojoj mi sidis kun ŝi tie-ĉi ĉe 

kameno sur tiu sama, jen, kanapo... 
La pasintaĵo de tiu-ĉi knabino, unu fojen— 

kiel oni parolas —„elglitinta", estis makulita 
per ago, kiun ni, viroj, ordinare en principo 
al virinoj pardonas, sed, rememoriĝante, pri 
kiu ni penas ilin malaltigi, ofendi kaj ne doni 
al ili forgesi ilian malhonoron... 

Mi rifuĝigis kaj kaŝis ŝin de homaj rigardoj 
en mia mallaŭta, izolita dometo kaj ŝi estis. 
mia unua kaj iasta anĝelol.. Ĉu vi scias: 
la virinoj, unufoje gn vivo pekintaj, la pleje 
estas poste tro bonaj kaj tial malfeliĉoj. 

Tia estas ankaŭ ŝi. 
Oite, mi memoras, tutajn horojn ŝisidis sur 

planko ĉe miaj piedoj, almetinte ŝian nigretan, 
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: buklan kapeton al miaj genuoj, kaj, kiam mi 
petis kaj devigadis ŝin, ke ŝi sin levu, ŝi mal- 
laŭte—preskaŭ kun petego —perolis: 

„Permesu al mi tiel resti... al mi estas bene 

    

    tiam estis trankvila kaj timema. Ŝajnis, 
en ŝi ne estis propra volo kaj senvoleco, 

pasiveco—sin montradis en ŝi eĉ dum 
j varmaj kaj intimaj kares 
mem nenion sentis 

        

       
n dezirojn. . 

tagon en somere, en la plej unua 
komenco de mia feliĉo, eliris ni kun ŝi duope 
al promeno. 

La suno sidiĝis. 
Tuta naturo ridetadis kaj ruĝiĝis, kisegata 

per lastaj radioj de subiranta suno. De ĉie 
aŭdataj estis voĉi irdoj; ĉirkaŭe sonoris 
kularoj; en proksima marĉo resonadis ranoj. 
de malproksime alilugis la kanto de laboristinoj, 
revenantaj el kampo hejmen kun. rikoltiloj 
sur ŝultroj.. 

Ni alvenis en malluman kverkan ambaron 
kaj de tie ĝis la rivereto. 

Kiel mallarĝa, brilanta strio, kun nealtaj. 
krutaj bordoj, kovritaj per suka verda herbo, 
trafluas ĝi sur flava sabla fundo, gaje mur- 
murante kaj trarampante super ŝtonoj, kiuj estis 
vidataj jen tie-ĉi, jen tie ĝiaj. kiel kristalo, 
travideblaj akvoj. 

La malrektaj sunaj radioj petole glitadis sur 
ilia spegula supraĵo kaj, sin rompante en akvo, 
ĵetis en diversaj lokoj sur fundo ruĝajn kaj 
violkolorajn makulojn. 

Kaj, jen, subite en mi 
stranga deziro. 

Mi diris, ke ŝi sidiĝu sur herbo, senvestigu 
la piedojn de ŝuetoj kaj aĵuraj ŝtrumpoj kaj, 
levinte jupeton, mallevu la piedojn en lumajn 
fluetojn de la rivereto. 

ne kontraŭparolante, obeis, sed, kiam 
mi, enviinte rivereton elprenis el akvo ŝian tre 
malgrandan piedeton kaj al ĝi, ankoraŭ m.l- 
seka, alproksimigis miajn lipojn, ŝi ru 
tuta, momente sin levis kaj per malplena voĉo 
ekdiris al mi kun esprimo de riproĉi 

  

    
   

  

  

nenial aperis la 

    

  

    „Mi ne estas inda, por ke vi kisu miajn 
piedojn“... 

Ŝi transloĝiĝis ĉe mi kun ŝia vartistino, ka- 

    

duka maljunulineto, kiu pro tre maljuna aĝo 
jam fariĝis duoninfan. 
Dum: mia foresto ŝi tutan tempon pasigadis 

| kun ŝi... 

 



RUSLANDA ESPERANTISTO 

Mi subaŭdis kaj sin konvinkis, ke ili ordi- | 
nare ne paroladis inter si; nur maljunulino 
vartistino je delikata, tremanta kaj mallaŭtigita 
voĉo kantetadis tiam la malnovajn kantojn, 
kiujn ŝi ellernis iam en ŝia hejma lando, mia ; 
do malgrandulipeto, sidante en profunda, mola 
apoga seĝo, aŭdadis kaj aŭdadis sen fino.. 

Ĉu vi, sinjoro, ne provis en vivo, ke homaj 
envias feliĉon de aliaj?.. ĝi incitas ilin. kaj 
paceco de la proksimulo me donas pacon 
al ili, 

Mi veturis en ĉefurbon. 
Tie min ĉirkaŭis amaso de amikoj... kun 

riproĉoj, mokoj kaj dusencaj ridetoj sur buŝo, 
sed —nekaŝemaj, koraj, servemaj kaj kune 
kun tio cinike malhontemaj per siaj suspektoj. 

Neniam kredu, sinjoro, al amikoj, kiam 
l' afero koncernas amatan virinon! 

Kaj mi decidis ne reveni al 
Nur el aparta kabineto en unu el ĉefurbaj 

unua klasaj restoracioj, en atmosfero, troplenigita 
de vinaj elvaporoj, de tabaka fumo kaj rido 
de kolegoj, mi sendis al ŝi leteran kaj... kon» 
damnon. 

Post tio mia vivo fariĝis senintermanka | 
orgio: ĉirkaŭita de amikoj, mi ne pasigadis, 
sed freneze bruligadis ĝin. Tuta mia tempo 
pasadis—en brakoj de sinvendantaj belulinoj, 1 
ĉe sonoj de kafeŝantana muziko, kun pokaloj | 
en la manoj... i 

Ĝis kiam unu matenon oni alportis al mi | 

leteron, strangan leteron, preskaŭ tute ne le- | 
geblan... 

Tio estis skribaĵo de maljuna vartistino. 
Mi elveturis tun saman tagon, 
Bonege mi memoras ĉion, kio fariĝis poste... l 

tiel, kvazaŭ okazis tio hodiaŭ!... 
Estis precize tia sama aŭtuna vespero; timiga, | 

malĝoja vespero. Tuta tero ĝemis, ploris kaj 3 

sin skuis de vento, malsekeco kaj malvarmo, ! 
Kun kia do maltrankvilo kaj kora doloro 

mi alveturis al la domo de mia mallaŭta vi- 
laĝa leĝo!.. Al mi ŝajnis, ĉiuj arboj en ĝar- 
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„ Ĉiu peceto de tero sub 
miaj piedoj —mallaŭdas kaj malbenas min. 

Mi eniris en unuan ĉambron... Mallaŭteco. 

Mi iras pli malproksimen kaj al miaj oreloj 
alvenis surda, tremanta voĉo de vartistino kaj 
tiu sama malgaja, unuspeca melodio. Mi haltis 
ĉe pordo. Fleksita, kiel hoko, maljunulineto 
vartistino sidis tie same apud ŝi en apoga 
seĝo. Sur malgranda tableto bruladis lampo, 
kovrita per verda abaĵuro, kaj tra fenestro, 
sin alportadis akra fajlado de vento. 

Mi ĵetis min al ŝia lito, kvazaŭ freneza. 
falinte sur genuoj, mi ekkaptis en manplatoj 
malvarmiĝantan maneton de mia anĝelo. 

Vartistino do dum tiu-ĉi tempo, sen ĉeso, 
kvazaŭ ne vidante min kaj senĉese sin balan- 

        

cante, daŭrigis duonvoĉe sian monotonan 
kanton. 

Kaj venio akompanis tiun-ĉi senespere 
malgajan kanteton. 

= „Anjo mial. Anjo“ 
ploregante, 

„—murmuretis mi, 

      

  

Ŝi malkovris lokulojn, ekrigardis min, pli 
fore premis miajn manojn kaj ekparoletis 
apenaŭ aŭdeble: 

„Mi ne estis vin inda"! 
Tie-ĉi estis ŝiaj lastaj vortoj... nur vento 

daŭrigis ploregi, kaj maljuna, elvivita el pru- 
dento. vartistino kantis kaj kantis 

Post tuta tio-ĉi ne miru vi, sinjoro, ke ho- 
diaŭ, kiam en mondo, same kial tiam, ĉio 
plendas, ĝemas kaj ploregas, mi, kvazaŭ por 
balo, hele lumigas ĉiujn ĉambrojn de mia 
malgranda domo kaj sola promenas en ili, 
kvazaŭ atendante gastojn. 

Tio estas la plej ordinara. ne nova, sed plej 
malnova okazo, neinteresa; tamen al mi eĉ 
nun ŝajnas, ke iaj fantomoj perskutas min, 
ke el ĉie allugas al mi la voĉo de la vartis- 
tino kun ŝia malgaja—disŝiranta animon neto 
kaj en ĉiu angulo kune kun bruo de batalan- 
taj kontraŭ ventego arboj mi aŭdas karan 
konatan voĉon kaj tiujn-ĉi о vortojn: 
„Mi ne estis vin inda"!.. 

  

   

  

= 

Esperantista Movado. 

Apcrpin. Uurapres kypcu s3. BenepakTo 

женскою труппою „в Марг Ки", затвмь въ 
Plzen w Feldsberg, a rakme CB успфхомь 

Aŭstrujo. Oni legas kursojn de lingvo Espe- 

ranto en la virina grupo „u Naprstku“, poste 
en Plzen kaj Feldsberg kaj ankaŭ estas suk-
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произнесены рЬчи объ BTOMB яз. Bp Praha 
и Зересвае Во Львовь (Галишя) форми 
руется эспер. группа и готовится зспер 
выставка въ Plzen. 

Г. Вака]аг З®еску, авторъ учебниковъ яз. 
Воляпюка для чеховъ примкнуль къ эспе- 
рантскому движению и опубликовалъ въ газ. 
„Moravskŝ narodni noviny“ (27 УИ.) обтир- 
ную ст, о полной непригодности “воляпюна“ 
въ роли междунар. языка, Живущая въ Пра- 
ть г-жа Краусова лервою вЪ этой стран 
получила Te Франи. О-ва для пропаг. яз. 
эсперанто дипломъ на зваше профессора 
названнаго языка. 

Г. Неппап АНен въ 2ену, Предсьдатель 
Культурнаго ОтдЪла Земекаго Центральнаго 

  

Союза Педагогическихъ О-въ въ Богемии, 
проэктируеть организашю Всемрнаго Пе- 
дагогическаго Эспер. Союза и издаше на 
Эсперанто спешальнаго органа, о чемъ по- 
ABUNACE CT. BY ras. „Uĉitelsku prehled“, nus- 
вавшая громадный интересъ и позволяющая 
надфяться на скорое осуществлеве упомя- 
кутаго выше проэкта г. Альфери. Фириа 
Topiĉ (Praha, 1, Ferdinandova str.) открыла 
складъ эспер. издан. Газеты: „Jihoĉeske 
Listy“, „Matice Svobody", „Hlasy od Metuje“, 
„Prazsky illustrovany kuryr“, „Prazsky Kalen- 
dar4, „Halllime“ m „Der g'rode Michl“ no- 
MACTHNK SaMbTKH объ языкь Эсперанто. 

Алжиръ. Г-нъ Ацбеп, Вице-предсфдатель 
мъстной эспер. группы, читаеть съ боль- 
шимъ успьхомь курсь яз. Эсперанто въ г. 
АлжирЪ, въ Союзф СоШалистовъ, и помфс 
TUN» Bb ras. „Les Nouvelles“ cr. 0 движе- 
HIH яз. эсперанто между сошалистами. 
Англ. Основались эспер. группы въ Та- 

unton, Jpswich, Herne Bay, Rathar co. Dublin 
Limerlck, Cambridge, Sale, Manchester, Harro- 
че и въ JIONNONCKOMB квартал Hither 
Green. UuTaprex эспер. курсы въ Бег, 5: 
George's Hall, Leeds, Kingston-on-Thames, 
Schrewsbury, Stoke-Newington, Dover, Ply- 
mouth KH RE упомянутомъ выше НИНег Степ. 
T. John Ellis nponaneck p» Leeds, въ СЪ- 
верномъ Институть, рЬчь на тему „Успьхь 
и значене 1-го зспер. Конгресеа“, посл® 
чего г. Р. №. ©. Магесьа] говорилъ о необ- 
ходимости и пользь яз. Эсперанто для на- 
уки, торговли и ‘пр. посллстемь чего и 
было OTKpuIrie scnep. нурсоеь въ назван- 
номъ Институть. Промышленный мръ так- 
же не остается безучастнымь къ эспер 
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cese diritaj paroladoj pri tiu-ĉi lingvo en Praha 
kaj Schwechat. En Lvov (Galicio) formiĝas 
esperantista grupo kaj en Plzen oni preparas 
esper. ekspozicion. S-ro Bakalar Srbecky, la 
aŭtoro de lernolibroj de la lingvo „Volapuk“ 
por bohemoj, aliĝis al esperantista movado 
kaj publikigis en gaz. „Moravskĉ narodni no- 
viny“ (27 VI!) grandan artikolon pri plena 
netaŭgeco de votapiko por rolo de internacia 
lingvo. Loĝanta en Praha s-ine Krausova la 
unua en tiu-ĉi lando ricevis de la franca 5 to 
por propogando de lingvo Esperanto la diplo 
mon de profesorino de nomita lingvo. S ro 
Herman Alferi en Zeliv, Prezidanto de l' Kul- 
tura Sekcio de Landa Centra Ligo de Pedago- 
giaj S toj en Bohemujo, projektas la orqani- 
zon de Tutmonda Pedagogia Esper. Ligo kaj 
eldonadon en esperanto de speciala organo. 
pri kio jam aperis artikolo en gaz. „Uĉitelsky 
prehled", elvokinta tre grandan ekinteresigon 
kaj esperiganta baldaŭan efektiviĝon de Рзир- 
renomita projekto de s-ro Alieri. Firmo Topiĉ 
(Praha, l, Ferdinandova su.) malfermis tenej 
on de esperantaj eldonoj. Gazetoj: „Jihoĉeske 
Listy“, „Matice Svobodu“, „Hlasy od Metuje“, 
„Prazsky illustrovany kuryr', „Prazsky Kalen- 

„Halitme“ kaj „Der g'ode Michl" en- 
metis notojn pri lngvo Esperanto. 

    

  

Alĝerio. S-ro Aubert, subprezidanto de la 
loka esper. gropo, kun granda sukceso lagas 
kurson de lingvo esperanto en urbo Alĝero, 
en Socialista Unuiĝo kaj enmetis en gaz 
„Les Nouvelles“ artikclon pri esperanta movado 
inter socialistoj. 

Anglujo. Fondiĝis esper. grupoj en Taunton 
lpswich, Herne, Bay, Rathĉr co. Dublin, Lime- 
rick, Cambridge, Sale, Manchester, Harrogate 
kaj en Londona kvartalo Hither Green. Omi 
legas esper. kursojn en Deal, st. George 's 
Hall, Leeds, Kingston-on-Thames, Schrewsbury, 
Stoke-Newington, Dover, Piymouth kaj en sup- 
renomita kvartalo Hither Gre, S-ro John. Ellis 
diris en Leeds, en la Norda Instituto parola- 
don, kies terno estis: „sukceso kaj signifo de 
1-a kongreso Esperantista“, post kio S-ro F. 
L. С. Marechal parolis pri neceseco kaj utilo 
de lingvo Esperanto por scienco, komerco, kies 
sekvo estis la la malfermo de esper. kursoj 
en la nomita Instituto. Industria mondo same 
ne restas indiferenta al esper. movado, t. ekz. 
formiĝis 1-a Tabaka Sindikato Esperantista en
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  дзиженто, т. напр. сформировался 1-й Эс- 
nep. Tabawnuŭ Cnuimkar» (Tabaka Sindikato 
Esperantista) ex GIasg3w, KOTOPRIĤ BUNYCTHO 
папиросы „Esperanto“ изъ отборнйшаго 
raĉaxy Buprumin. P.J. Andrews (Corawall., 
Hiher Lus Street. Liskeardi M3roroayti sc- 
пер. тартинки съ оттискомъ на нихъ эспер. 
зэфады. Британск!й Эспер. Союзъ выпус- 

    

нветь новыя книги на яз. Эсперанто: „Рал- 
kutimoj“, г, Southcombe: „Esperantaj lecio- 
voj“ por la „Seii-Educator“-r. Harmsworth mi 

  

Esperanta Stenografio Jaŭ sisterno de Pitman", 
г. Гиз Ядае. Журналы: „The Esperantist" H 
„The British Esperantist" спились въ одинъ 
MIPHANE NON общимь Has5. „The Britisch 
Esperantisr", который и будеть выходить 
внемфсячно въ дзойнсмъ объем — подпис- 
ная пфна—1 руб. 69 к. въ годь. „Ĉassel's 
Popular Edicator" ye Qupua, kaku 270 оши- 
бочно была цитированс въ №5 „Киз! Езрег. 
за 105 г. а аиейсяй журналъ, посвящен- 
пый самоизучение древнихъ и новыхъ язы- 
ховЪ, въ томь числ и яз. Эсперанто 
Taseru: „Cambridge Daily News“, „The Law 
Times“, „The Daily News“, „The Olarion” w 
„The Method“ ĉo“ysCTBEHHO отозвались объ 
Эсперанто. 

Beasrin. Bt AuTrsepnenb (Taverne Royal, 
Нег Копздзке) открылись эспер. кургы. Вель- 
мйсмй Эспер. Союзъ собираеть со всего 
свЪта ИЛЛЮСТР. сткр. письма на яз. Эспе- 
PAKTO для запопневя ими нъсколькихъ аль- 
бомовъ, предназначаемыхь для пропаганды 
яз. эсперанто. 

boarapia. Эспер. группа въ Шументь сд%- 

      

Mana пропагандную экснурбю въ Крумозо, ; 
(гдЪ, занявшись между прочимъ археслоги-, 
ческими изыскашями, она открыла весьма 
старинную церковь и колонну съ древне-гре- 
ческими истершимися письменами). 

Венгр!я. Основались эспер. группы въ 
Versecz 4 a» Debreczen. Редакторъ журна- 
ла „Esperanto“, r. Aŭg. Marich bopmupyero 
въ Будапешть Эспер. O-so. UWTADTCA KYD- 
Gu 33. Benepanro sx Budapest. Ujpest, Poz- 
sony, Debreczen, Taseru: „Pesti Naplo“, „Ma- 
gantisztvisslok Lipja?, „Eayetertes“, „Keresz- 
teny Magyar Jijusag" помфстили статьи объ 
Эсперанто. 

Германй Весьма энергйчно и успёшно 
пропагандирують яз. эсперанто rr. Schmidt, 
ВБаи |. Воте! въ Берлин, Муъз—въ Гам- 
6yerb, \аол —въ Брауншвейг, КисМег, 

  

  

l 

| 

i 
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Glasgof, kiu jam elirigis cigaredojn „Esperanto“ 
el bonega tabake de Virginio. S-ro J. Andrews 
(Cornwall., Hither Lus Street, Liskeard) preti- 
gis esperantajn kukaĵojn kun enpremo de 
esper. stelo sur ili. La Brita Ligo Esperantista 
elirigas novajn librojn en lingvo esperanto: 
„Fajrkutimoj“ de s-ro Southcombe; „Esperan 
taj lecionoj“ por la „Self -Edukator! de s-ro 
Harmsworth kaj „Esperanta stenografio laŭ 
sistemo de Piiman" de s-ro Lundridge. Ĵur- 
naloj „The Esperantist" kaj „Tre Britisch Es- 
perantist' unuiĝis sub komuna titolo „The 
Britisch Esperantist“, kiu aperados ĉiumonate en 
duobla amplekso kaj ĝia jara abonpago estos 
4 trankoj. „Cassel's Popular Educator“ estas ne 
firmo, kiel tio estis erare citita en Ni 5 de „Rusl. 
Esp." por 1905 j., sed la angia ĵurnalo, dedi- 

ta al memellernado de antikvaj kaj novaj 

  

  

   

  

lingvoj, kaj ankaŭ de la lingvo Esperanto. 
Gazetoj: „Cambridge Daily News“, „The Law 
Times“, „The Daily News", „The Clarion“ 
kaj „The Method“ favore skribis pri espe- 
ranto, 

Belgujo. En Antverpeno (Taverne Royal, 
Het Konigske) estas legataj esper. kursoj. La 
Belga Ligo Esperanrista kolektas el tuta mondo 
ilustritajn. skribitajn en esperanto, poŝtkartojn 
por plenigi kelkajn albumojn difinatajn por 
propagando de la lingvo esperanto. 

Bulgarujo, Grupo Esperantista en Shumen 
faris propagandan ekskursion en Krumovo'n, 
(kie sin okupinte interalie je arkeologiaj eltro- 
vadoj, ĝi elfosis tre antikvajn preĝejon kaj 
kolonon kun antikve-grekaj defrotiĝintaj skri- 
baĵoj, 

Hungarujo. Fondiĝis esper. grupoj en Ver- 
secz kaj en Debreszen. La Redaktoro ĵurnalo 
„Esperanto“ s-ro Aŭg. Marich formigas esper. 
Societon en Budapest. Oni legas kursejn de 
Esper. en Budapest, Ujpest, Posony, Debre- 
czen. Gazetoj: „Pesti Naplo", „Magantisztvise- 
lok Lipja“, „Egyetertes“, „Keresztenu Magyar 
ljusag” enmetis artikolojn pri esperanto. 

Germanujo, Tre energie kaj sukcese pro- 
pagandas la lingvon esperanto s-roj Schmidt, 
Bab kaj J. Bore! en Berlin, Mybs—en Ham- 
burg, Wallon—en Brunsvigo, Kuchler, Barthel
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Barthel u Hanauer—so ФранкфуртЪ. Ожида- 
ется открыт! эспер. группы 81 Darmstadt. | 
Брауншвейгская эспер. группа выпускаеть | 
адресную книгу нъмецкихь эсперантистовъ, 
а Брауншвейсская-издаеть альбомъ извЪ. | 
STHUXb эспер.’ деятелей и приглащаеть 
членовъ [оауа КошНато, избр. на Булонь 
скомь Конгресс присылать для cnaria 
клише свои фотографич, карточки по адре-' 
cy: Allemagne, Brauxshweig, Thomaestrasse, 
16 MI, Fritz Schuck. Faseru: „Leipziger Neu-, este Маснисмел“, = „Caseler Tageblati", ! 
„Wormser Zig.“, „Danziger Ztg.", „Die Gegen- 
warl", „General -Anzeiger fŭr Eiberfeld-Bar- i 
men", „Wippertaler Volksblatt“. „Badische ! Landreszeitung?, „Neues Tagblett“, 'Schwabi- 
Sche Kronik", „Leitmeritzer Zeitung", „Archiv | fŭr Stenografie", „Breslauer Stenogr. Zig.” 
„Stenographischer Erzahler“, „Der Stenogra- 
рлеп—Уегеп“ помбСТИЛИ ст. о языкь эспе 
ранте. Въ Мюнхень открылся складъ изда- | ый Парнжскаго „Presa S-to Esperantista", 
—J. Lindauer' sche Buchhandlung (Schoepping) 
29. Kaufingerstr., Munchen, Allemagne, Tome- | 
хо что основалась зспер. группа въ НаЦе ! 
а. з. Предс.-инж. \/. Рише. 

Грец. Научный органъ Авинской Ака- ! 
деши, „Реноп“ помъстиль большую ст. объ 
яз. Эсперанто. 

Даня и Норвегя. Энергичные 
дисты яз. Эсперанто rr. Skeel Giĉrling. a» 
Aalborg M Al. Johnsen 8» Ohristiania 1nm 
COBMBCTHOĤ H YENĜMIMOĤ пропаганды осно- 
вали О-во Датскихь и Норвежскихь Эспе- 
рантистовъ и уже проэктирують вылускь ! 
собственнаго пропаганднаго эспер. журнала. 

Испанм. Свяшенникь Ратопо Guvernet 
основаль въ бо!бопа эспер. группу. Яз. эс- 
перанто преподается въ Барселон+: въ Прак- тическомь училищь изучены язымовь в г | 
Практической Коммерческой Конторь. Въ | 
Palamos, San Felin de Guixolo w 8» Palafru- | 
ЕП открыты курсы яз. Эсперанто., г осо- | 
венно усердно пропагандирують его гг. За- 
badellu Pujola. Taseru: „La Vanguardia", „Mu- 
seo Expocision", „Las Provincias", „El Cor- 
ieo", «La Correspondencia de Espana“, „La | Voz de Galicia“, „Tierra Gallega" и „Revista Мефсо-вос* одобрительно отозвались объ, | 
Эсперанто. 

Итали. Газета „Ра Магюле“ помфстила 
замётку объ успьхЬ Эсперанто въ Бельчы, 
въ Мопз, на Межд. Экономич. Конгресс» | 

  

  

ропаган: | 
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| kaj Hanauer—en Frankfurt a. M. On! atendas 
malfarmon de grupo esper, en Darmstadt, Brun- 
sviga esper grupo elirigas adreslibron de 
germana esperantistaro, kaj la Brunsviga — 
eldonas albumon de konataj esper. agantoj 
kaj invitas la membrojn de Lingva Komitato. 
elektitajn en Bulogne'a Kongreso, alsendadi 
por pretigo de kliŝaĵoj iliajn lotografaĵojn laŭ 
adreso; Allemagne, Braunschweig, Thomaes- 
trasse, 16 Ill, Fntz Schuck. La gazetoj: „Lei- 
pziger Neueste Nachrichten“, „Caseller Tage- 
blati“, „Wormser Zig.“, „Danziger Ztg.“, „Die Gegenwart“, „General- Anzeiger far Elberfeld - 
Barmen“, „Wiŭppertaler Volksblatt", „Badische 
Landeszeitung". „Neues Tagblatt", „Schwa- 
bische Kronik“, „Leitmeritzer Zeitung", „Archiv 
lir Stenographie“, „Breslauer Stenogr. Ztg. 
„Stenographischer Erzahler“, „Der Stenogr. 
phen - Verein“ enmetis artikolojn pri lingvo 
esperanto. En Mŭnchen malfermiĝis tenejo de 
eldonoj de Parlza „Presa S-to Esperantista! — 
J. Lindauer'sche Buchandlung (Schoepping) 
29, Kaufingerstr, Munchen, Allemagne. Ĵus 
fondiĝis esper. grupo en Halle a, S. Prezid. 
s-ro W. Fritze, inĝeniero. 

      

  

Grekujo. Scienca organo de lAtena Aka- demio „Deltion“ enmetis grandan artikolon 
pri lingvo Esperanto. 

Danujo kaj Norveguje. Energiemaj propa- 
gandistoj de la hngvo Esperanto s-roj Skeel 
Ĝisrling en Aalborg kaj Alf£ Johnsen en Chri- 
stiania por komuna kaj sukcesa propagando 
fondis S-ton de Danaj kaj Norvegaj Esperan- 
tistoj kaj jam projektas elirigadon de propra 
propaganda ĵurnalo esperantista. 

Hispanujo. Pastro Ramono Guvernet fondis 
€n Solsona grupon esperantistan, La lingvon 
Esperanto en Barcelono oni instruas: en prak- tika lernejo per lernado de lingvoj kaj en praktika Komerca Kontoro, En Palamos, San 
Feln-de-Guixolo kaj en Palafrugell estas malfermitaj esper, kursoj, kie tre fervore pro- 
pagandas la lingvon Esperanto s-roj Sabadell 
kaj Pujola La gazetoj „La Vanguardia“, 
„Muzeo Ekposicion“, Las Provincias", „El 
Correo", „La Correspondencia de Espana“, 
„La Voz de Galicia“. „Tierra Gallega“ kaj 
„Revista Medico-social" aprobe traktis pri 

esperanto. . 
Malujo, La gazeto „La Nazione“ enmetis 

noton pri sukceso de Esperanto en Belgujo, en Mons, en la Internacia Ekonomia Kongreso 
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(См. „R. E,“ 1905. № 6). Также интерес- ' 
ная ст. объ эспер. появилась въ газ. „Л 
Cittadino Italiano" вых. въ ОФ ло. Въ янва- 
РЪ появится въ Палермо журн. „Idealo“ | 
— исключит. на яз. Эспер. 

Канада Въ Винипегь (Winipeg. Etat de ; 
Manitoba) основалась эспер. группа. 

Китай. Эсперанто понемногу начинаеть 
распространяться въ Китаф у кореннаго ' 
населеня, что подтверждает полученное 
въ Англ изъ Гипд-Свай письмо MbCIHaro 
почтоваго чиновника, написанное на яз. 
эсперанто. 

Новая Зеландия. Г. ]атез Натрюп чита- 
er» въ Christchurch, a» Kommepuecxomn yan- 
лищь, курсъ эсперанто. 

Перу. Въ Лим. на научномь факульте- 
ть, профес. мЪстн. университета Реденсо 
Villareal преподаеть яз. эсперанто, сопро- 
зожцая лекши фонографическимь воспро- 
изведещемь декламащи и пъны на этомъ 
язык для болфе успшнаго его усвоеня. 

Росся. Въ РостовЪ на Дону, благодаря 
энергичной дъятельности г. П. Васильева, | 
формируется Отдфлеше О-во Эсперо. } 

Въ ГатчинЪ, въ Императорскомъ Сирот- | 
скомъ Институт по инишативЪ препода-! 
вателя г. Пархоменкова сформировался кру- | 
жокъ всперантистовъ. 1 

Читаются курсы яз. Эсперанто: въ Мос- 
кв — студентомъ г. Бор. Котцинымь въ ло-, 
мЬщени Русскаго клуба Туристовъ для ра- | 
бочихъ-ткачей. : 

Директоръ Техническаго Училища въ Вар- | 
шавЪ г. CEŜUHMOKIĤ, восхищенный успхомъ 
Булоньсхаго Эспер. Конгресса, примкнулъ ! 
Kb эспер. движеню и любезно прелоста- 
виль мъстному ОтдЪленю О-во Эсперо 
заль Училища для еженедьльныхь собра- 
HIR. 

Въ С.ПетербургЬ открывается спещаль- 
ный складъ эсперантскихь изданй. 

Въ Стрльнь (близъ СПБ.) по инища-, 
рива г. Л. Демидова формируется кружокъ 
Эсперантистовъ 

Соединенные Штаты. Объединились въ 
Американсвй Эспер. Союзъ всЪ существо- 
вавшие до сихьъ поръ изолированно и поч- 
ти неизвЪстныя мЪстныя эспер. группы и 
кружки. О Булоньскомь Эспер. Конгрессь , 
газ. „New-York Herald“, kak» HAM» сообща- 
ютъ, помфстила спешальную телеграмму. Въ 
Cambridge (Mass.) ocuonanace acaep. rpynna. 
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(У4а „В. Е." 1905, № 6.) Ankaŭ aperis la 
interesa artikolo pri Esperanto en gaz. „I! Citta- 
dino Italiano", elir. en Udmo. En Januaro 
mon. aperas en Palermo la ĵurn. „Idealo“, 
sole en Esperanto. 

Kanado. En Vinipego (Winipeg, Etat de 
Manitoba Canada) fondiĝis esper, grupo. 

Ĥinujo, lom post iom Esperanto komencas 
disvastiĝadi en Ĥinujo inter ĥina loĝantaro, 
kio pruvas la ricevita en Anglujo el Lung- 
Chaŭ, de la loka poŝtoficisto, letero, skribita 
en Esperanto. 

  

Nova Zelando. S-ro James Hampton legas 
en Christchurch en la komerca lernejo kur- 
son de Esperanto. 

Peruo. En Lima, en scienca fakullato, pro- 
lesoro de loka universitato Federico Villareal 
instruas lingvon Esperanto. akompanante lek- 
ciojn per fonografa reproduktado de deklamado 
kaj kantado en tiu-ĉi lingvo por pli sukcesa 
ĝia lernado. 

Rusujo. En Rostov-sur-Don, dank' al ener- 
giema agado de s-ro P. Vasiljev, formiĝas 
Filio de 1'S-to Espero. 

En Gatĉino, en Imperiestra Orfula Instituto, 
laŭ iniciato de s-ro instruisto Parĥomenkov, 
formiĝis Esperantista Rondeto. 

Legas kursojn de lingvo Esperanto en 
Moskvo—studento s-re Bor. Kotzin en la 
salono de Rusa Turista Klubo—por laboristoj- 
teksistoj. 

Direktoro de !'Teknika Lernejo en Varsovio, 
s-ro Swiecimski, raviĝinta de sukceso de Bu- 
logne'a Kongreso Esperantista, aliĝis al esper. 
movado kaj afable proponis al la ĉi-tiea Filio 
de l'S-to Espero la salonon de la Lernejo 
por ĉiusemajnaj kunvenoj. 

En St-Peterburgo fondiĝas speciala librote- 
nejo esperantista, 

En Strelno (proksime al Peterburgo) laŭ 
iniciato de s re L. Demidov fondiĝas esperant. 
rondeto, 

Unuigitaj Ŝtatoj. Unviĝis en Amerikan Li- 
qon Esperantistan ĉiuj ekzistintaj ĝis nun izoil 
kaj preskaŭ tute nekonataj lokaj esper. grupoj 
kaj rondetoj. Pri Bulogna Esper. Kongreso 
la gaz. „Nev-York Herald“, kiel al ni oni 
skribas, enmetis specialan telegramon. En Cam- 
bridge (Mass) fondiĝis esper. grupo. 

   



mm 

Уругвай. И (24) Сентября минувшаго го- 

да въ Монтевидео (Са 25 de Mayo, 280, 
Montevideo, Uruquay) ocuosanaci Dcnep. rpyN- 
па. Предсьдателенъ выбран r. Carlos 
СНагиет, Казначеемъ -- Елйчие М. Martin, 

Ĉexperapem»--Rafael Favaro. Tipennonara- 
eTC8 BLIMyCKL scnep. HaganiĤ. 

  

Францй. Основались зспер. группы въ: , 
Veiron, Моуемз - Saint- Martin, Moulins, Saint 

Tropez, Orleans, Le Pereux, Sens, Caen. Чи- 
таютея курсы яз. Эсперанто въ: Ацхопое, 
Bours du Traval, Nancy, Boulogne-sur-Mer, i 
Cnarenton, Annecy, Kouen, Sens, Versailles, 
Vesoul, Moulins, Le Havre, Oullins, Nogent- 
sur-Marne, Villeurbainne, Bresi, Lille m Tours 
4, c» paspbuemia Военнаго Министра и 
Парижскаго Военнаго Губернатора, въ Па- 
рижь для солдать. Въ томъ же Парижь 
—45 постоянныхь курсовъ яз. Эсперанто и 
въ St. Girons, 8» лицеЪ. Весьма успфшно 
произнесены 'рёчи объ яз. эсперанто въ 
Perreux, La Rochelle, Lyon. Bellegarde-sur-Val- 
serine 4 5» Dinard. Bx Calais yonbiumo po- 
зыграна на франц. яз. тезтр. Пъеска „Une 
heure d' Esperanto“. г. Сванез Мешигег сдЪ- 
палъ‘докладъ объ эсперанто на Конгресс 
Сощалистовь въ Спёюпз Забле и искусно 
опровергь вс& возраженя слушателей. Съ 
14 Апрьля въ АмьенЪ на все время нащо- 
нальной выставки, откроется небольшая 
зспер. выставка, подгстовляемая мЪстною 
грушпою. Эспер. группа въ Мапсу выпуска- 
еть на яз. франц. и эспер. „Юотепа Езре- 
таглеиа ]агпао*. Функщонируеть „Копанап- 

10° эспер. группы въ Зсеашх. Вышель въ 
Парижь № 1 новаго эспер. журнала „1#е!- 
nacia Revuo Medicina“ (Paris, 33, rue Lace 
pede, France omon. абонем. 4 p. 80 wi 
Поязился № 6 mypu. „Tra la Mondo“ m 
вступилъ въ 3-Й годъ существован(я журн. 
„Espero Katolika". OKHnaeTcA открыта эс- 
пер. rpyanu Bp Cherbourg. D. Duchochois, 
фабриканть консервовъ въ Вомодие-виг-Мег 
оклеиль коробки съ изготовляемыми име 
копчеными сельдями особыми „BCNEPAKT- 
сками“ бандеролями. Г. Lanisson, фабри- 
ханть масл» и мыла, выпустилъ о своихе 
товарахь прейскуранты на яз. эсперанто. 
Газеты: — „Га Утае Republique 4е Оо", 
„La Depŝche Раирыпов“, „Le Journal de 
Rouen „Les Nouvelles d' Alger“, „L“ Union 
democratique de la Haur.Sadne“, „La Presse 
Medicale", „La Revue de l'Enseignement pri- 
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Urugvajo. 24-an Septembro de pasinta jaro 
en Montevideo (Calle 25 de Mayo, 280, Mon- 
tevideo, Uruguay) fondiĝis esper. grupo. Kiel 
Prezidanto elektita estis s-ro Carlos Charrier, 
Kasisto —Enrique M. Martin, Sekretario. -Rafaei 
Favaro, Oni intencas elirigadon de esperantaj 
eŭdonoj 

Francujo. Fondiĝis esper. grupoj en Voiron. 
Noyeris-Saint-Martm, Moulins, Saint-Tropez, 
Orsans. Le Perreux, Sens, Caen. Oni le 
gas kursojn de lingvo Esperanto en Auxon- 
ne, Bours-du-Travail, Nancy, Boulogne-sur- 
Mer, Charenton, Annecy, Rouen, Sens, Versa- 
illes, Vesoul, Moulins, Le Havre, Oullins, No- 
gent-sur-Marne, Villeur-bainne, Brest, Lille kaj 
Tous kaj. kun permeso de Milita Miĥistto 
kaj Pariza Milita Guberniestro, en Parizo por 
soldatoj. En sama Parizo ekzistas 45 ĉiamaj 
kursoj de lingvo Esperanio kaj en St. Girens, 
en leo. Tre sukcese estas diritaj paroladoj 

i pri lingvo Esperanto en Perreux, La Rochall=, 
| Lyon, Bellegarde-sur-Valserinte kaj en Dinard. 

En Calais sukcese estis ludita en franca lingvo 
teatra verketo „Une heure d'Esperanto". Ŝ ro 
Charles Meunier raportis pri Esperanto en la 
Kongreso Socialista en Chalons Saŭne kaj 
lerte rebatis ĉiujn redirojn de aŭskultantaro. 
De la 14 Aprilo en Amieno dum tuta tempo 
de nacia ekspozicio, malfermiĝos malgranda 
esper. ekspozicio, aranĝata de la loka “grupo. 
Esper. grupo en Nancy elirigas en lingvoj 
franca kaj esper. „Lorenan Esperant. ĵurna“, 
lon“, Funkciadas la „Rondiranto“ de esper. 
grupo en Sceaux. En Parizo aperis, Aĵ 1 de 

| nova esper. ĵurnalo: „Internacia Revuo Medi- 
cina“ (Paris, 33 rue Lacepede; jara abonpago 

[12 fr) Eliris Me 6 de Vĵurnalo „Tra La 
| Mondo“ kaj eniris en trian jarekzistadon la 
| ĵurnalo „Espero Katolika“, Oni atendas mal- 

| fermon de nova esper. grupo en Oherbourg. S-ro 
| Duchochois, fabrikanto de konservaĵoj en Bou- 

' 
| 

  

  

   

  

   

  

logne-sur-Mer, ĉirkaŭgluis la skatoletojn kun 
pretigataj de li fumaĝitaj haringoj per specia- 
laj „esperantaj“ banderoloj. S ro Lanisson, 
fabrikanto de oleoj kaj sapo, elirigis pri siaj 

| produktaĵoj la prezarojn en lingvo esperanto. 
1 La gazetoj; „La Vraie Republique de ien", 

| (La Depeche Dauphincist", „Le Journel de 
|| Rouen", Les Nouvelles d'Alger”, „L'Union de- 
| mocratiquz de la Haut Sabne", „La Presse 

Medicale“, „La Revue de l'Enseignement pri- 
maire“, „La Vie Lilloise“, „La Revue Mondi- 
ale“, „La Revue Scientifique“, „Le Chasseur 
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maire", „La Vie Lilloiset, „La Revue Mondi- ' 
alet, „La Revue Scientifigne“, „Le Chasseur 
Francais", „L. Illustration“, L' Elbeuvien“, ' „L' Industriel“, „L“ Independat“, „La Reviel 
Social", La Rŝpublicain", „Le Courrier de Sau- „ 
mur“, „L' Echo Saumurocis“, „Le Petit Ccu- 

rier Yon Republicaine?, „La Chronique 
de la Stenographie“, „La Plume Stenographique | de France“. „La Depeche“ (en Brest) „Le Bonhomme Normand“ m npyria nembersnn 
<Т. объ яз. эсперанто, а также и Ha STON ; этомъ языкф. | Мая появится сошалисти- | “ecxlm scnep. xypu. „Socia Revuo“ (ANM. ras „Esperanto“, Ceret, 4. P.-O, France), 

MHA4. Mbcrmua raseru „El Comercio“ y „El Chileno“ помфстили ст. объ успьхахь Эсперанто и объ его литератур, 
Швейцарм. Бъ Васе] состоялась неболь- шая эспер. выставка. Т. С. Моск просиль ХУ Междунар. Конгрессъ Мира въ, Люцер- н% о премь яз. Эслеранто въ качествъ оф- фищельнаго для Бернскаго Института, Г Тв. Сам произнесь рЬчь объ эсперанто въ 

Menest au Union Chretienne des Jeunes Gens, Появилась замфтка объ яз. эсперанто въ ras. „Sentinelle“. 2-3 Bcnep. Kowrpecen р®- шено созвать въ ЖеневЪ, въ Сентябрь мъ- 
сяцЪ сего года. Проделателемъ Организа- шюннаго Комитета по устройству Конгре- ! сса избранъ д-ръ Маиисе Воцузег. Форми- руется эспер. группа въ Люпернф. Вышель № 10--11—12 xypu. „Svisa Espero“. 

llsegia. Tponaranma ss: Bonepakro Bu настоящее время в. этой стран ведется 
весьма энергично и успЪшно. Повсемфстно | читаются курсы яз. эсперанто, а мьстная 
npecca: „Nya Dagligt Alhanda“, „Stock- | halms Bladet", „Svenska Dagbladet" w Muoris 
друя посвящають яз. эсперанто обстоя-! тельныя и серьезныя статьи, Въ бодене!де, СоееБога, ЕзКИзшла, Мау и ВоПваз функ: 
щонируютъ эспер. сощалистическя группы. ! 
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Francais“, L'Dlustration“, „L'Elbeuvier“, „L'n- 
dustriel”, „L'Independant“, „La Reviel Socia]“, „La Republicajn", „Le Courier de Saumur“ „L' Echo de Saumurois“, „Le Petit Courier“, „Lyon Republicaine“ „La Chronique de la Ŝtenographie“, „La Piume Stenographique de France“, La Dŝpeche“ (en Brest), „Le Bon. homme Normand“ kaj aliaj enmetis artikolojn 
pri lingvo Esperanto kaj en la mem lingvo. La l-an Majo aperos socialista esper. ĵurnalo: „Ŝocia Revuo" (Adm. de gaz. „Esperanto“, Ceret, 4, P.-O. France). 

  

Ĉilio. La lokaj gazetoj „El Comercio“ kaj 
„El Chileno“ enmetis artikolojn pri sukcesoj 
de esperanto kaj pri ĝia literaturo. 

Svisujo. En Basel efektiviĝis malgranda 
esper. ekspozicio. S-ro G. Mosh petis XIV Inter- 
racian Kongreson por Paco en Lucerno pri 
akcepto de lingvo Esperanto por rolo de la 
oficiala por Berna lnstituto. S-ro Th. Cart 
diris paroladon pri Esperanto en Ĝenevo en 
Union Chrĉtienne des Jeunes Gens. Aperis 
noto pri esperanto en gaz. „Sentinelle“. La 
2-an Kongreson Esperantistan oni decidis 
aranĝi en Ĝenevo, en septembro de la nuna 
jaro. Kiel Prezidanto de la Organiza Komitato 
por aranĝo de Kongreso estis elektita d-ro 
Maurice Bouvier, En Lucerno formiĝas esper, 
grupo. Aperis Ne 10 -11—12 de i"jurn. „Ŝvi- 
sa Espero“, 

Svedujo, Propagandado de la lingvo 
tanto en nuna tempo en tiu-ĉi lando 
tre energiema kaj sukcesa, Ĉiuloke onj legas 
esper kursojn, kaj loka gazetaro: „Nya Dag- 
ligt Allehanda", „Stockhelms Bladet", „Sven- 
ska Dagbladet" kaj muliaj aliaj dediĉas al 
Esperanto detalajn kaj serlozajn artikolojn. En 

Espe- 
estas 

. Sadertegle, Goeteborg, Eskilstuna, Mjalby kaj 
Bollnas funkciadas socialistaj esper. grupoj. 

Rudripo. 
— 

Bibliografio. 
La Redakcio преаз 

alsendadi 
sian proponon al seroj aŭtoroj kaj libreldonistoj, ke ili bonvolu ajn librojn (se estas eble—po 2 ekzempleroj) por bibliografiaj raportoj. Tio-ĉi estas fre grava kiel por nia literaturo entute kaj por nia ĵurnalo, tiel ankaŭ por s-roj aŭtoroj mem,
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Frangois Coppee. „Unua Ĉapitro de miaj memorskriboj“, esperantigia de Auguste 
Montrosier. 1905, Faris, Alph. Lemerre, eldonisto. Pp 16. Prezo: 75 centimoj (20 kopekoj)., 

La bele eldonle kbreto de s-ra Mantrosier estas interesa novaĵo en nia esperanta literaturo unue pro 
ŝia enhavo: kelkaj paĝoj. verkitaj de l'glora franca romanisto s-ro Coppĉe, prezentas per malmultaj talente 
Takontitaj rememoroj pri liaj geavoj, samtempanoj de l'Granda Revolucio, la karakterojn kaj historiajn kondiĉojn, 
kiuj influs al formiĝado de lia Individualeco. Sian rafinitecon, artistecon de sia naturo la aŭtoro de „Unua 
Ŝapitro“ klarigas per la leĝo de l'heredeco. Delikataj pentraĵoj de du parizaj familioj el rimarkinda epoko 
de l'fine de la XVIII centiaro kun ĝia paczieco, kun ĝiaj kontrastoj inter „Malnova Franclando", bela, 
aristokratiema, delikata (kvankam s-io Coppĉe lasas sen atento malbelajn flankojn de l', 
kaj „Nove“, vigla, revolucia. demokratiema,—tiuj-K pentraĝoj estas siaspece interesaj. La 
sopiras pro tiu-ĉi „bora, malnova lempo" kaj returnas sian rigerdon tien malantaŭen, serĉante ĉarmeco 
tempo pasinia. 

Dua kaŭzo de la intereseco de tiu. 

    

  

    

    

    

    

    4 eldono estas, ke, okaze de l'tradukado de ĝi en Esperanton, s-ro 
Fr. Coppee esprimis, donante al la tradukinto sian permeson, sier kunsemton ai Esperante kaj diris, ke mal. 
justaj estas la kulpigoj de Esperanto, ke ĝi malhelpas la disvolviĝadon de naciaj lingvoj, intermiksante ili 
Li atestas, ke kontraŭe Esperanto, la lingvo internacia, konservigas naciajn individualecojn de lingvoj kaj 
„antaŭŝirmos la maciajn lingvojn kontraŭ la recipreka miksiĝo, kiu ĉiutage plimulte ilin elnaturiqas, pro la 
pli kaj pli intima kontakto de la diversaj popoloj“, Siandardisto. 

Theophile Cart, „Trafendita Turo“, iegendo, esperante verkita. 1905, Parizo, Presejo de „L- 
1“ Kesto 80 cent. (13 kop.) —estas vendata por la blinduloj. 

Se vi volas ĝu: harmonion de versoj, vi legu la poemon, originale verkitan en Esperanto de l'konata 
nia samideano, s-ro Cart, bela legendo pri la turo en ia provinco de Suda Francujo, trafendiĝinta pro la per- 
fideco de Imortiginto de „Rolando, nev' de blanka karlo Grand”, estas rakontita en rimarkinde gracia poezia 
formo. En ritma rilato la poemo shmilas 2) poemoj: „Vojevodo“ de Mickeviĉ (trad. de L. Zamenhof) kaj „Tri 
Budrys'oj“, trad de A. Orabowski, Tiu-ĉi versa forme postulas tre grandan riĉecon de rimoj, kaj la poemo 
„Tralendita Turo" donas la ekzemplon de lulsa borsena belrima poszio. 

Moliere. „Edziĝo Kontraŭvala“, unuakta komodio, tradukis Victor Dufeutrel 1905, Paris, „Pr- 
Esp. s-to“, pp. 4. kosto ĜO seni. (25 kop.) 

Dum l-a kongreso de esperantistoj en Boulogne tuta mondo unuan fojon estis atestanto de uzedo de 
lingva internacia sur teatra sceno. Kaj la komedio, ludata antaŭ diverslingva kaj diversnacia aŭdantaro, estis 
„Edziĝo kontraŭvola" de l'glorega franca klasika dramaturgo. „La patro de nuntempa teatro". Moliĉre, verkis 
ŝiajn multajn teatraĵojn ankoraŭ en ХУП centjaro, sed ĝis hun ili servas kiel nekompareblaj modeloj de 
l'komedia arto. La sprita gaja komedio, kiun ni nun vidas inter csperantista literaturo, estas vera kreitaĵo 
de Moliŝre, Ĝi estas rekomendinda por legado ne sole pro sia plezuriga enhave, sed ankaŭ pro la boneco 
de l'iyaduko, ĉar ĉi eŝtas altgrade proksime al la originalo kaj ĉar la stilo esperantista estas tfe simpla, 
facila kaj tute regula. Krom kelkaj vortoj neuzindaj (ili ne estas en „Univ. Vort.) ekz, „urĝas“, „konsulti“ 
(iu-ĉi vorto, tamen, plaĉis al ni) kaj krom kelkaj strangaĵoj, ekz. „rizono“ (anst. „rezono“, kvankam ani 
uzas „reprezentanto“ kaj ne „riprez.") aŭ „tsiganino“(!') anst. bonega vorto „ciganino“, la traduko entute 
estas tre larta. kaj kun ĝojo Oni vidas „Edziĝon kontraŭvolan, en Esperanta bonstila traduko. La eksteraĵo 
de la eldono estas ankaŭ tre bela. 

„Do Yon Know? Esperanto, the Internacional Language", 1905, London, 
„A. Primer of Esperanto" de J. C. 0' Connor. 1905, London, eldono de la Brita Esperanta Asociacia. 
„Pocket Vocabulary, englysh-esperanto“. 1905, London, eldono de W. kaj J, Mackay. 
Ni ricevis el Anglujo tri malgrandajn broŝurojn -propagandilojn. Unua el il, kies titolo demanda: 

„ŝu vi konatiĝis kun Esperanto"? donas la mallongajn informojn pri la deveno de Esperanto, pri principoj 
de la lingvo. fundamentan gramatikcu, ekzercojn, vortareton kaj la opiniojn de diversaj kenataj personoj pri 
Esperanta--simile al rusa broŝureto „Mallongaj sciigoj pri Esperanto“, Kun aldano de kelkaj plej gravaj 
faktoj de esperantista pro s la utilega propagandilo de nia lingvo inter engloj. 
Bua broŝureto, boneksteraĵa, verkite de la sperta sro O'Connor laŭ la tipo de francaj kursoj de s-ro 
Th. Cart, ankaŭ servados kiel tre lerte farita lernolibro esperanta. Fine ni havas la „Poŝan Vortareton, angle- 
esperantan". Samtempa apero de ĉiuj ŝi lti libretoj montras, ke Esperanto progresadas ĉiam pli kaj pli 
rapide kaj vaste en grava por nia alero Anglujo, kies reprezentantoj havas tiom da energio kaj progresemeco. 

Maksim Gorjki Bolesĉjo“ rakonto,—postmorta traduko de Iy. Seleznjov. 1906 St-Peterburgo 
eldono de I'S-to „Espero“, kosto 10 Корей. . 

La legantoj 1905-jaraj de „Ruslande Esperantisto“ jam konas tiun-ĉi rakonton da M. Gorjkij, kiun la 
S-ta „Espero“ aldonis nun aparte pro la mamoro pri Ivan Seleznjov, Li estis neforgesebla nia samideano, 
vera adepto de Esperanto; li estis bono stilisto esperantista, kaj sendube ĉiuj legos rakonton „Bolosĉjo“, nun 
unuan fojon aperantan en preso post la morto de Seleznjov. 

             

    

   

  

  

  

          

   
  

  
ENHAVO: Novan Jaron Dogmoj de Hilelismo. -Pri rusa revolucio kelkaj vortoj, de Leo Belmoni— 

La rusa Marseillajso, trad. de Vs. L. Granda progreso, vers. de Leo Belmont. — Pri la sekvo de revolucio 
komune vni povas diri ĝin, de L. Belmont—Esperanto en Parizo, de G. Kolowrat —Laŭtuna vespero, trad. 
de Obronpalski.—-Esperantista Movado, de Radripo—Bibliogralio. 

  
  

  

^ Дозв. uens. Gn6. 5 Subapa 1905 r. Tun-nor. AD Bemc6pyra, IPORUKIK Mpocn. 14. 
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„TRA LA MONDO" 
Tutmcnda multilustrata Esperanta revuo. 

  

temoj 
nuntepaĵoj. arto kaj literaturo, sciencoj. komeres, 

idustrio, mil4istaro-kaj maristaro, ват 
toj, virina kaj ĉia paĝ 
—enkurioj kun Valoraj muntj premi 

    

  

       
    

Ĉiuj artikoloj esias verkitaj de Kompetentulcj 
kej anoj de I'landoj aluditaj, Grava fakc por 

ĝenerala pelitika inlormas 

  

Eliras j» la f.ma de 
Jarabono: 3 fr.; kvaronja: « ez mon 
papero. Administracio: Mendon, (S -O). Fra: 
Oni povas sin teroj l „Ruslanda Esperan 

tiet 

  

      
  

    

  

= : me 
5. Ĵus eliris el presejo malgranda librero: ic 
3 A Е = 4 = 3: „BOLESOQJO : 
l Kakonto so = 
„ сайт Фок}. < 
а Posemorta traduko de E 

3i lvan Seleznjov. Е! 
Ŝ: Eldono de IS-to Espera“. Kosto: 10 kepekoj & 
3; (kun transsendo), oni povas sendi per poŝtmarkoj. € 
я: FR 

  

Kvnlaboraur plene internacia pri la sekvantaj 4 

enmense emro. Ĝi — 

$ 9” ESPERO PACIFISTA. “E 0; 
Monata organo de l'interaacia Societo Esperantista por la Paco. 

Krom avizo kontraŭa, la abonantoj estas enskribataj kiel aliĝantoj al la Societo.-— 
Jara abono (aŭ minimuma kotizo): 

Sin turni al S-ro GASTON MOCH, 
(Francujo) 

5 frankoj (2 rubloj). 
26 rue de Chartres, Neuilly-sur-Seine 

  

лилии 

GERMANA ESPERANTISTO. | 2 
Monata organo de germanlingvaj gru- } 

poj, redaktata esperarte kej germane, | 

ox 
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| 
Enhavo propaganda, kronika, literatura. 

rezo por ĉiuj landoj Mk.—3. 
Rb.—1. 50 

Admin. kaj Red Ве: 
Prinzenstrasse 95. 
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3 —— >= 
i La propaganda franca-esperanta ĵulnalo 

SSPERA NTO 
dediĉas al tiu, kiu sendos al ĝi la plej 
grandan nombron da abormendoj antaŭ 

Pasko 
LUKSAN BICIKLETON 

je marko speciala „Esperanto“ kiel pura 4 
doneco. Multaj aliaj premoj. 

  

e 

    

  
  

  

    

  

Abonkosto per Rusiando: f ri. 20 kcp. 
Sin turni a: ESPERANTO, Cerer, 4. 

S-O. France aŭ a: nit 
RUSLANDA ESPERANT 
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Povo“ BAa 6 ETU! eg == 

Malnovajn, maloftajn librojn de konataj aŭtoroj 

transsendo) 
И. „Каш“ де Вугоп. пад. 4 А. КоЁтал. Козю 50 kzp. (kun transsenda), 

Estas aĉeteblaj sole en S-to „Espero“. 

Das lto mm. 

. „Damono“ de M. Lermontov. trad. de V. N. Devjatnin. kosto 60 kh». (kun 86 

 


